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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
DE L’AJUNTAMENT DE PALMA 

 
Sessió ordinària de dia 26 de juliol de 2021 

 
Essent les 8.30 h es constitueix en acte intern la Mesa de Contractació de forma presencial, a la sala 
de reunions d’Hisenda, i telemàtica, mitjançant l’aplicació TEAMS. 
 
Assistents: 
President: Alberto Jarabo Vicente, regidor de l'Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior (hi 
assisteix telemàticament). 
Jurídic: María Luisa Ginard Nicolau, lletrada assessora en cap dels Serveis Jurídics Municipals (hi 
assisteix telemàticament). 
Interventor: Juan Cañellas Vich, interventor (hi assisteix telemàticament).  
Secretària: Catalina Aguiló Martorell, cap de secció de Contractació (Hi assisteix presencialment). 
Vocals: 
Juan Carlos Sastre Sastre, cap de departament d’Interior (Hi assisteix presencialment). 
Els caps de departament o servei que es van incorporant a la Mesa, o els funcionaris que els 
substitueixen. 
 
La declaració d'absència de conflicte d'interessos consta a la nota al final de l'acta. (*) 
 
El president de la Mesa obre la sessió. 
 
S’incorpora a la Mesa, presencialment, el Sr. Antoni Fons Ropero, enginyer industrial del 
departament d’Infraestructures. 
 
01.- Obertura de la documentació administrativa (sobre A) i, si s'escau, obertura del sobre C 
amb l’oferta econòmica avaluable mitjançant fórmules del SUBMINISTRAMENT DE BÉNS 
DIVERSOS PER A LA SEVA UTILITZACIÓ PER PART DE LES BRIGADES DEL 
DEPARTAMENT D’INFRAESTRUCTURES (7 LOTS) (Exp. 2021-040-S). 
 
La Mesa procedeix a l'obertura electrònica i revisió de la documentació administrativa amb el 
següent resultat: 
  

• DYRECO PALMA SL licita al lot 3. Compleix amb els requisits i es qualifica com a admès. 
 

• LA HERRAMIENTA BALEAR licita als lots 3 i 7. Compleix amb els requisits i es qualifica 
com a admès.   

 
• SOCIAS SUMINISTROS INDUSTRIALES SL licita als lots 3, 4, 5, 6 i 7. Compleix amb 

els requisits i es qualifica com a admès. 
 

• SONEPAR IBERICA SPAIN SAU licita als lots 1 i 2, però el sobre del lot 1 no s’obre 
perquè la Junta de Govern de dia 21 de juliol va aprovar un acord de desistiment del mateix. 
Per que fa al lot 2, compleix amb els requisits i es qualifica com a admès.  

 
A continuació la Mesa procedeix a l’obertura dels sobres C amb les ofertes econòmiques, amb el 
següent resultat: 
 

• DYRECO PALMA 
 

o Lot 3: ofereix un coeficient de baixa del 30 % sobre els preus unitaris. 
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• LA HERRAMIENTA BALEAR 

 
o Lot 3: ofereix un coeficient de baixa del 32 % sobre els preus unitaris. 
o Lot 7: ofereix un coeficient de baixa del 28 % sobre els preus unitaris. 

 
• SOCIAS SUMINISTROS INDUSTRIALES SL 

 
o Lot 3: ofereix un coeficient de baixa del 30 % sobre els preus unitaris. 
o Lot 4: ofereix un coeficient de baixa del 25 % sobre els preus unitaris. 
o Lot 5: la Mesa acorda proposar l’exclusió d’aquesta empresa del lot 5 perquè no 

consta cap valor per a l’oferta econòmica dins el sobre C. 
o Lot 6: ofereix un coeficient de baixa del 20 % sobre els preus unitaris. 
o Lot 7: ofereix un coeficient de baixa del 20 % sobre els preus unitaris. 

 
• SONEPAR IBERICA SPAIN SAU 

 
o Lot 2: ofereix un coeficient de baixa del 31,75 % sobre els preus unitaris. 

 
La Mesa acorda nomenar un comissió tècnica, a proposta del Sr. Fons, que estarà integrada per ell 
mateix i pels següents funcionaris: el Sr. Bartomeu Amengual Oliver, cap de servei de Logística, i la 
Sra. Maria de la Pau Barceló Bennaser, cap de secció de Logística. 
 
Les propostes tècniques dels licitadors es lliuren al Sr. Fons en suport electrònic USB perquè la 
Comissió Tècnica emeti l’informe corresponent. 
 
02.- Obertura de la documentació administrativa (sobre A) i, si s'escau, obertura del sobre B 
amb la proposició tècnica relativa als criteris de valoració quantificables mitjançant judicis de 
valor del SERVEI DE NETEJA I PORTERIA DELS CENTRES ESCOLARS PÚBLICS DE 
L’AJUNTAMENT DE PALMA (Exp. 2021-041-A). 
 
La Mesa procedeix a l'obertura electrònica i revisió de la documentació administrativa amb el 
següent resultat: 
 

• AEMA HISPANICA SL compleix amb els requisits i es qualifica com a admès. 
 

• FCC MEDIO AMBIENTE SA compleix amb els requisits i es qualifica com a admès. 
 

• FERROVIAL SERVICIOS SAU compleix amb els requisits i es qualifica com a admès. 
 

• MITIE FACILITIES SERVICES SAU compleix amb els requisits i es qualifica com a 
admès. 

 
• OPTIMA FACILITY SERVICES SL compleix amb els requisits i es qualifica com a admès. 

 
• SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SL compleix amb els 

requisits i es qualifica com a admès. 
 
La Mesa procedeix a l'obertura electrònica del sobre B amb la proposició tècnica relativa als criteris 
de valoració quantificables mitjançant judicis de valor dels següents licitadors: 
 

• AEMA HISPANICA SL ha presentat la proposta tècnica correctament. 
 

• FCC MEDIO AMBIENTE SA ha presentat la proposta tècnica correctament. 
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• FERROVIAL SERVICIOS SAU ha presentat la proposta tècnica correctament. 

 
• MITIE FACILITIES SERVICES SAU ha presentat la proposta tècnica correctament. 

 
• OPTIMA FACILITY SERVICES SL ha presentat la proposta tècnica correctament. 

 
• SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SL ha presentat la 

proposta tècnica correctament. 
 
La Mesa acorda nomenar un comissió tècnica, a proposta del Sr. Fons, que estarà integrada per ell 
mateix i pels següents funcionaris: el Sr. Urbano Sánchez-Pastor Dotor, cap de departament 
d’Infraestructures i Accessibilitat, i la Sra. Carmen Zotes, cap de servei d’Edificis Municipals. 
 
Les propostes tècniques dels licitadors es lliuren al Sr. Fons en suport electrònic USB perquè la 
Comissió Tècnica emeti l’informe corresponent. 
 
Abandona la Mesa el Sr. Fons i s’hi incorpora, telemàticament, el Sr. Urbano Sánchez-Pastor Dotor, 
cap de negociat d’Infraestructures i Accessibilitat. 
 
03.- Informe de justificació de baixa desproporcionada de les empreses AMER E HIJOS SA i 
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS SA (COEXA) per a les OBRES DEL 
PROJECTE DE DEMOLICIÓ D’EDIFICACIÓ EN EL CAMÍ DE SON FANGOS, 245 (ES 
PIL·LARÍ), DINS EL TERME MUNICIPAL DE PALMA (Exp. 2021-016-O). 
 
La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi de l'informe de dia 14 de juliol de 2021, relatiu a la 
documentació aportada per les empreses AMER E HIJOS i CONSTRUCCIONES 
EXCAVACIONES Y ASFALTOS SA per justificar les seves ofertes anormalment baixes. La Mesa 
accepta i incorpora a l’expedient l’esmentat informe i acorda proposar a la Junta de Govern 
l'exclusió de CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES Y ASFALTOS SA per no justificar la seva 
oferta anormalment baixa. L’empresa AMER E HIJOS SA, sí que justifica la seva baixa, motiu pel 
qual s’acorda requerir-li la documentació necessària per a la posterior adjudicació d’aquest 
contracte, mitjançant acord de la Junta de Govern, ja que ha justificat la seva baixa i resulta ser el 
titular de l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
 
Abandona la Mesa el Sr. Urbano i s’hi incorpora, presencialment, el Sr. Antoni Fons Ropero, 
enginyer industrial del departament d’Infraestructures. 
 
04.- Estudi de la renúncia a l’adjudicació de l’empresa SEBASTIAN COLL LLINAS SL del 
SUBMINISTRAMENT DE FERRO, ACER I ACER INOXIDABLE PER AL 
DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES (Exp. 2021-035-S). 
 
La Mesa procedeix a l’estudi de la renúncia a l’adjudicació d’aquest contracte, enviada per correu 
electrònic de dia 20 de juliol de 2021. La Mesa acorda acceptar la renúncia i proposar a la Junta de 
Govern que aquesta licitació es declari deserta i no es torni a convocar.  
 
Abandona la sessió el Sr. Fons i s’hi incorpora, presencialment, el Sr. Urbano Sánchez-Pastor Dotor, 
cap de negociat d’Infraestructures i Accessibilitat. 
 
05.-Informe de solvències de l’empresa SAMYL SL del lot 1 del SERVEI DE NETEJA DELS 
LOCALS, CENTRES I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS I DEL SERVEI DE NETEJA I 
PORTERIA DELS CENTRES ESCOLARS DE L’AJUNTAMENT DE PALMA (2 LOTS) 
(Exp. 2020-059-A). 
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La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi de l'informe de dia 20 de juliol de 2021, emès per la 
Comissió Tècnica, d’acreditació de solvències de l’empresa SAMYL SL, i resulta conforme. 
 
La Mesa accepta i incorpora a l’expedient l’esmentat informe i acorda prosseguir els tràmits per a 
l’adjudicació del lot 1 a favor de l’esmentada empresa. 
 
URGÈNCIA 
 
Informe sobre l’acreditació de l’assegurança de responsabilitat civil de l’empresa VIAS Y 
OBRAS PUBLICAS SA del PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER DE 
NUREDDUNA (Exp. 2021-017-O). 
 
La Mesa acorda, per unanimitat, el tractament d’aquesta urgència i procedeix a l’estudi de l’informe, 
de dia 21 de juliol de 2021, sobre l’acreditació de l’assegurança de responsabilitat civil de l’empresa 
VIAS Y OBRAS PUBLICAS SA. La Mesa accepta i incorpora a l’expedient l’esmentat informe i 
acorda que es continuïn els tràmits per adjudicar aquest contracte a favor de l'esmentada empresa. 
 
Abandona la Mesa el Sr. Urbano i s’hi incorpora, presencialment, el Sr. Gabriel Escarrer Lorente, 
agent de la Policia Local responsable del departament de Transmissions (DETRA). 
 
06.- Informe tècnic relatiu als criteris avaluables mitjançant fórmules del 
SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DE RADIOCOMUNICACIÓ PORTÀTIL I DE 
REPETIDORS PER AL SERVEI DE RADIOCOMUNICACIONS DE LA POLICIA LOCAL 
DE PALMA (2 LOTS)  (Exp. 2021-042-S). 
 
La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi de l'informe de dia 15 de juliol de 2021, emès per la 
Comissió Tècnica, en el qual s'han aplicat els criteris d'adjudicació mitjançant fórmules i resulta 
conforme. 
 
La Mesa accepta i incorpora a l’expedient l’esmentat informe i acorda requerir a l’empresa 
MECXICO COMUNICACIONES SL la documentació necessària per a la posterior adjudicació dels 
dos lots d’aquest contracte, mitjançant acord de la Junta de Govern, ja que ha resultat ser el titular de 
l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
 
Abandona la sessió el Sr. Escarrer i s’hi incorpora, presencialment, la Sra. María Luisa Sánchez 
Montes, TAG de l’àrea de Seguretat Ciutadana. 
 
07.- Obertura de la documentació administrativa i l’oferta econòmica (sobre A - únic) del 
SUBMINISTRAMENT D’ALIMENTS I MATERIAL DE LLIT PER A LA SECCIÓ 
MUNTADA DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA (4 LOTS) (Exp. 2021-044-S). 
 
La Mesa procedeix a l’obertura del sobre únic amb la documentació administrativa i l’oferta 
econòmica amb el següent resultat: 
 

• BASSA RIERA SL licita al lot 4 i es qualifica com a admès. Ofereix un percentatge de baixa 
sobre els preus unitaris màxims de licitació del 9,00 %. 

 
• FRANCISCO CAPELLA MORRO licita al lot 2 i es qualifica com a admès. Ofereix un 

percentatge de baixa sobre els preus unitaris màxims de licitació del 0,00 %. 
 

• TREBALLS DEL BOSC SL licita al lot 4 i es qualifica com a admès. Ofereix un percentatge 
de baixa sobre els preus unitaris màxims de licitació del 10,00 %. 

 
La Mesa acorda nomenar un comissió tècnica, a proposta de la Sra. Sánchez, que estarà integrada 
pels següents funcionaris: el Sr. Andreu Oliva Suau, inspector de la Policia Local, el Sr. Juan Tomás 
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Brull Mayol, major de la Policia Local, i la Sra. Catalina Amengual Ramis, TAG de l’àrea delegada 
de Seguretat Ciutadana - Policia Local. 
 
Les propostes tècniques dels licitadors es lliuraran a la Sra. Amengual, mitjançant correu electrònic, 
perquè la Comissió Tècnica emeti l’informe corresponent. 
 
Abandona la sessió la Sra. Sánchez i s’hi incorpora, presencialment, el Sr. Jerónimo Urrea Balboa, 
policia d’Armament.   
 
08.- Informe tècnic relatiu als criteris de valoració quantificables mitjançant judicis de valor i, 
si s’escau, obertura del sobre B amb la proposició econòmica relativa als criteris avaluables 
mitjançant fórmules del SUBMINISTRAMENT D’ARMILLES ANTIBALES, 
ANTIGANIVET I ANTIPUNXÓ, FUNDES VERSIÓ TRÀNSIT I FUNDES PER A PLAQUES 
BALÍSTIQUES INTERIORS PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA (Exp. 2021-039-S). 
 
La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi de l'informe de dia 15 de juliol de 2021, emès per la 
comissió tècnica designada a l'efecte, i resulta conforme, per la qual cosa la Mesa accepta i incorpora 
a l’expedient l’esmentat informe i acorda procedir a l’obertura de la proposició econòmica i 
proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules (sobre B) de l’únic licitador 
admès, l’empresa USIS GUIRAO SL, que fa una oferta per un import de 142.032,83 € amb l’IVA 
inclòs. 
 
L’oferta econòmica del licitador es remetrà, mitjançant correu electrònic, a la Sra. Catalina 
Amengual Ramis perquè la Comissió Tècnica emeti l’informe corresponent. 
 
Abandona la sessió el Sr. Urrea i s’hi incorpora, presencialment, la Sra. María Luisa Sánchez 
Montes, TAG de l’àrea de Seguretat Ciutadana. 
 
09.- Estudi de la documentació aportada per l’empresa BANCO SANTANDER SA per 
esmenar deficiències del requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació del lot 1 del 
SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES DESTINATS AL SERVEI DE POLICIA LOCAL 
MITJANÇANT LA MODALITAT D’ARRENDAMENT–RENTING (2 LOTS) (Exp. 2021-
026-S). 
 
La Mesa procedeix a l'estudi de la documentació presentada per l’empresa BANCO SANTANDER 
SA per esmenar deficiències comunicades dia 20 de juliol de 2021 i resulta conforme, per la qual 
cosa s’acorda que es continuïn els tràmits per adjudicar el lot 1 d’aquest contracte a l’esmentada 
empresa. 
 
Abandona la sessió la Sra. Sánchez i s’hi incorpora, telemàticament, el Sr. José Francisco Velázquez 
Arjona, arquitecte del PMH-Riba. 
 
10.- Informe tècnic relatiu als criteris avaluables mitjançant fórmules dels lots 1 i 3 de les 
OBRES D’EQUIPAMENT DE S’AIGUA DOLÇA I ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES PER A 
LA BONA EXECUCIÓ DE LES OBRES I PER A L’OBTENCIÓ DE LA CERTIFICACIÓ 
LEED DE L’EQUIPAMENT (3 LOTS) (Exp. 2021-038-O). 
 
La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi de l'informe de dia 21 de juliol de 2021, emès per la 
Comissió Tècnica, en el qual s'han aplicat els criteris d'adjudicació mitjançant fórmules i resulta 
conforme. 
 
La Mesa accepta i incorpora a l’expedient l’esmentat informe i acorda el següent: 
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• Pel que fa al lot 1, s’acorda requerir a la UTE CONTRATAS VILOR SL-AIP SL la 
documentació necessària per a la posterior adjudicació d’aquest lot, mitjançant acord de la 
Junta de Govern, ja que ha resultat ser el titular de l’oferta econòmicament més avantatjosa.  

 
• Pel que fa al lot 3, s’acorda requerir a l’empresa DREKRA INDUSTRIAL SA la 

documentació necessària per a la posterior adjudicació d’aquest lot, mitjançant acord de la 
Junta de Govern, ja que ha resultat ser el titular de l’oferta econòmicament més avantatjosa.  
 

L’adjudicació d’aquests dos lots es farà conjuntament amb l’adjudicació del lot 2 (que es va licitar 
per segona vegada perquè no es va presentar cap licitador) ja que, d’acord amb les instruccions del 
Sr. Velázquez no es poden adjudicar els lots 1 i 3 amb independència del lot 2. 
 
Abandona la sessió el Sr. Velázquez i s’hi incorpora, telemàticament, el Sr. Juan José Navarro 
Hernández, TM jurídic de Benestar i Drets Socials. 
 
11.- Informe tècnic relatiu als criteris de valoració quantificables mitjançant judicis de valor i, 
si s’escau, obertura del sobre C amb la proposició econòmica i la proposició tècnica relativa als 
criteris avaluables mitjançant fórmules de SERVEI DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA 
PERSONAL "CASAL CIUTAT ANTIGA", " CASAL JONQUET" I "CAN RIBES" (Exp. 
2021-024-A). 
 
La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi de l'informe de dia 16 de juliol de 2021, emès per la 
comissió tècnica designada a l'efecte, i resulta conforme, per la qual cosa la Mesa accepta i incorpora 
a l’expedient l’esmentat informe i acorda procedir a l’obertura de la proposició econòmica i 
proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules (sobre C) de l’únic licitador 
admès, l’empresa INTRESS, que fa una oferta per un import de 1.620,145,11 € amb l’IVA inclòs. 
 
L’oferta econòmica del licitador es remetrà, mitjançant correu electrònic, al Sr. Navarro, perquè la 
Comissió Tècnica emeti l’informe corresponent. 
 
Abandona la sessió el Sr. Navarro i s’hi incorpora, telemàticament, la Sra. Sílvia Gordiola Llabrés, 
cap de servei de Cultura. 
 
12.- Estudi de la documentació de l’empresa SUCS VALIDS SL del requeriment de 
documentació prèvia a l’adjudicació del SERVEI DE TAQUILLA DEL MUSEU CASTELL 
DE BELLVER I DE RECEPCIÓ, PORTERIA I ACOMODACIÓ PER A LA TEMPORADA 
D’ESTIU I ACTES CULTURALS (Exp. 2021-023-A). 
 
La Mesa procedeix a l'estudi de la documentació dipositada a la Plataforma de Contractació del 
Sector Públic per l'empresa SUCS VALIDS SL, com a resposta al requeriment de dia 9 de juliol de 
2021, i resulta que no ha presentat l’annex VII (declaració responsable del licitador, indicant si és 
PYME, adreça electrònica i si pertany a un grup empresarial).  
 
Per aquest motiu, la Mesa acorda concedir un termini de tres dies a l’empresa per esmenar 
deficiències. 
 
Abandona la sessió la Sra. Gordiola i s’hi incorporen, presencialment, el Sr. Cristóbal Sánchez 
Sánchez, coordinador del servei de Prevenció, i la Sra. Juana Saurina Castell, cap de servei de 
Nòmines. 
 
13.-  Informes tècnics relatiu als criteris de valoració quantificables mitjançant judicis de valor 
i, si s’escau, obertura del sobre C amb la proposició econòmica i la proposició tècnica relativa 
als criteris avaluables mitjançant fórmules de la PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS DE 
L’AJUNTAMENT DE PALMA DE LES ESPECIALITATS O DISCIPLINES DE MEDICINA 
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DEL TREBALL, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADA (2 LOTS) (Exp. 2021-
022-A). 
 
La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi dels informes de dia 19 de juliol de 2021, emesos per 
la Comissió Tècnica, en el qual s'han aplicat els criteris d'adjudicació mitjançant fórmules i acorda 
no acceptar-los, ja que, segons Serveis Jurídics i Intervenció, ambdós informes s’han de refer amb 
una ampliació de la motivació de les puntuacions atorgades. 
 
Abandonen la sessió el Sr. Sánchez i la Sra. Saurina i s’hi incorporen, presencialment, la Sra. 
Cristina Melero Cerdà, tècnica en ASC coordinadora, i la Sra. Maria Quetglas Peñas, cap de secció 
de Participació Ciutadana. 
 
14.- Informe tècnic relatiu als criteris de valoració quantificables mitjançant judicis de valor i, 
si s’escau, obertura del sobre C amb la proposició econòmica i la proposició tècnica relativa als 
criteris avaluables mitjançant fórmules del SERVEI D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 
PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS NECESSARIS PER A REALITZACIÓ DELS 
PROGRAMES D'ACTIVITATS FESTIVES QUE ORGANITZA EL SERVEI DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  (Exp. 2021-043-A). 
 
La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi de l'informe de dia 21 de juliol de 2021, emès per la 
comissió tècnica designada a l'efecte, i resulta conforme, per la qual cosa la Mesa accepta i incorpora 
a l’expedient l’esmentat informe i acorda procedir a l’obertura de la proposició econòmica i 
proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules (sobre C) de l’únic licitador 
admès, l’empresa CRUZ ROJA ESPAÑOLA, que ofereix una rebaixa del 18 % sobre els preus 
unitaris. 
 
L’oferta econòmica del licitador es lliura a la Sra. Quetglas en suport electrònic USB perquè la 
Comissió Tècnica apliqui els criteris de valoració mitjançant fórmules previstos als Plecs. 
 
Abandonen la sessió la Sra. Melero i la Sra. Quetglas. 
 
15- Obertura de la documentació administrativa i de l’oferta econòmica (sobre A - únic) del 
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL PER A 
L'AJUNTAMENT DE PALMA (Exp. 2021-046-S).  
 
La Mesa procedeix a l’obertura del sobre únic amb la documentació administrativa i l’oferta 
econòmica amb el següent resultat: 
 

• ACUÑA Y FOMBONA SA compleix amb els requisits i es qualifica com a admès. Fa una 
oferta econòmica per un import de 9.000,00 € amb l’IVA exempt. 

 
• AMEVISA compleix amb els requisits i es qualifica com a admès. Fa una oferta econòmica 

per un import de 32.670,00 € amb l’IVA inclòs. 
 

• COMERCIAL MEDICA REMEX SL compleix amb els requisits i es qualifica com a admès. 
Fa una oferta econòmica per un import de 31.460,00 € amb l’IVA inclòs. 

 
• FARMACEUTICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS SL compleix amb els requisits i es 

qualifica com a admès. Fa una oferta econòmica per un import de 7.000,00 € amb l’IVA 
exempt. 

 
• FARMADOSIS SL compleix amb els requisits i es qualifica com a admès. Fa una oferta 

econòmica per un import de 9.438,00 € amb l’IVA inclòs. 
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• IMPORECORD SL compleix amb els requisits i es qualifica com a admès. Fa una oferta 
econòmica per un import de 4.900,00 € amb l’IVA exempt. 

 
• IZASA HOSPITAL SLU compleix amb els requisits i es qualifica com a admès. Fa una 

oferta econòmica per un import de 36.300,00 € amb l’IVA inclòs. 
 

• KAELIS WORLD SL compleix amb els requisits i es qualifica com a admès. Fa una oferta 
econòmica per un import de 16.940,00 € amb l’IVA inclòs. 

 
• M EUROPES PERSONAL PROTECTION EQUIPMENT SUPPLIER AB compleix amb els 

requisits i es qualifica com a admès. Fa una oferta econòmica per un import de 0,10 € per 
mascareta FFP2 i de 0,30 € per mascareta FFP3, amb l’IVA exempt. 

 
• MILA ROSA SA compleix amb els requisits i es qualifica com a admès. Fa una oferta 

econòmica per un import de 21.780,00 € amb l’IVA inclòs. 
 

• NACIL MEDICA 4 GROUP SL compleix amb els requisits i es qualifica com a admès. Fa 
una oferta econòmica per un import de 8.000,00 € amb l’IVA exempt. 

 
• ONYSAFE SA compleix amb els requisits i es qualifica com a admès. Fa una oferta 

econòmica per un import de 9.680,00 € amb l’IVA inclòs. 
 

• PUBLISERVIC CANARIAS SLU compleix amb els requisits i es qualifica com a admès. Fa 
una oferta econòmica per un import de 10.000,00 € amb l’IVA exempt. 

 
• R. DAMIANS SA compleix amb els requisits i es qualifica com a admès. Fa una oferta 

econòmica per un import de 21.780,00 € amb l’IVA inclòs. 
 

• ROYAL PROGRESS SL compleix amb els requisits i es qualifica com a admès. Fa una 
oferta econòmica per un import de 8.349,00 € amb l’IVA inclòs. 

 
• SANITY HEALTH SLU compleix amb els requisits i es qualifica com a admès. Fa una 

oferta econòmica per un import de 26.620,00 € amb l’IVA inclòs. 
 

• SEMESUR SAU compleix amb els requisits i es qualifica com a admès. Fa una oferta 
econòmica per un import de 6.000,00 € amb l’IVA exempt. 

 
• SOLFIX ENGINEERING SLU compleix amb els requisits i es qualifica com a admès. Fa 

una oferta econòmica per un import de 8.445,80 € amb l’IVA inclòs. 
 

• SUR-INNOPACK SL compleix amb els requisits i es qualifica com a admès. Fa una oferta 
econòmica per un import de 7.199,99 € amb l’IVA exempt. 

 
• TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PROFESIONALES SL compleix amb els requisits i es 

qualifica com a admès. Fa una oferta econòmica per un import de 18.000,00 € amb l’IVA 
inclòs. 

 
• WOTTOLINE SA compleix amb els requisits i es qualifica com a admès. Fa una oferta 

econòmica per un import de 8.470,00 € amb l’IVA inclòs. 
 
Les ofertes de les empreses FARMACEUTICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS SL, 
IMPORECORD SL, ROYAL PROGRESS SL, SEMESUR SAU, SOLFIX ENGINEERING SLU, 
SUR-INNOPACK SL i WOTTOLINE SA són anormalment baixes, per la qual cosa la Mesa acorda 
concedir un termini de deu dies perquè les justifiquin. 
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La Mesa acorda nomenar un comissió tècnica, a proposta del Sr. Juan Carlos Sastre Sastre, que 
estarà integrada per el mateix i per el Sr. Julian García Caballero, Cap de Servei d’Interior. 
 
S’incorpora a la Mesa, presencialment, la Sra. Irene López Rodríguez, TAE del Gabinet de Premsa. 
 
16.- Obertura de la documentació administrativa i de la  proposició tècnica relativa als criteris 
de valoració quantificables mitjançant judicis de valor (sobre A) del SERVEI DE 
CREATIVITAT, GRAVACIÓ I EDICIÓ DE VÍDEOS PER L'AJUNTAMENT DE PALMA. 
(Exp. 2021-045-A) 
 
La Mesa procedeix a l’obertura del sobre A amb la documentació administrativa i de la  proposició 
tècnica relativa als criteris de valoració quantificables mitjançant judicis de valor, amb els següents 
resultats: 
 

• CINETICA PRODUCCIONS SL compleix amb els requisits i es qualifica com a admès. Ha 
adjuntat un USB a la seva oferta. 

 
• ENRIQUE MUÑOZ LOPEZ no ha adjuntat la memòria tècnica a la seva oferta. Ha adjuntat 

un arxiu anomenat “oferta tecnica” que conté una declaració de l’article 71 de la LCSP. Vist 
que no aporta cap document per poder valorar la seva oferta, la Mesa acorda proposar la seva 
exclusió de la licitació. 

 
• ESPIRAL PRODUCCIONES TV SL compleix amb els requisits i es qualifica com a admès. 

Ha adjuntat un USB a la seva oferta. 
 

• LA NAVE NODRIZA ha presentat la seva oferta fora del termini establert, per la qual cosa 
la Mesa acorda proposar la seva no admissió a la licitació. 

 
• VIVIRDELCUENTO COMUNICACIO SL compleix amb els requisits i es qualifica com a 

admès. Ha adjuntat un USB a la seva oferta. 
 
La Mesa acorda nomenar un comissió tècnica, a proposta de la Sra. López, que estarà integrada per 
ella mateixa i pels següents funcionaris: el Sr. Josep Ramis Ferrer, tècnic audiovisual del Gabinet de 
Premsa, i la Sra. Ramona Castillo Sánchez, administrativa del Gabinet de Premsa. 
 
Les ofertes econòmiques, així com els USB aportats per les empreses, es lliuren a la Sra. López 
perquè la Comissió Tècnica redacti l’informe corresponent. 
 
Tenint en compte tot el que s’ha exposat, el president dóna l’acte per finalitzat i, en aquest estat i 
sense que hi hagi hagut cap reclamació, aixeca la sessió a les 11.20 h. De tot això estenc, com a 
secretària, aquesta acta. 
 
La secretària de la Mesa, 
 
 
 
 
Catalina Aguiló Martorell 
(signat electrònicament) 
 
(*) 
Es fa constar que els integrants de la Mesa de Contractació manifesten col·legiadament que respecte de 

tots els assumptes tractats en aquesta sessió, no tenen conflicte d'interessos. A més fan constar 

expressament que: 
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1.- Coneixen el contingut de l'article 61 del Reglament Financer, REGLAMENT (UE, EURATOM) No 

2018/1046 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 18 de juliol de 2018 sobre les normes 

financeres aplicables al pressupost general de la Unió. 

2.- Coneixen el contingut de l'article 64 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic. 

3.- No tenen conflicte d'interessos respecte als operadors que han presentat la sol·licitud per participar 

en aquest procediment de contractació pública, bé com a individus bé com a membres d'un consorci, o 

pel que fa als subcontractistes proposats. Tampoc existeix respecte als mateixos relació familiar superior 

o igual al quart grau, matrimoni o parella de fet, ni relació d'afinitat superior o igual al segon grau, ni 

relació contractual o consultoria remunerada o no remunerada, aplicable en l'actualitat, inclòs el treball 

voluntari, membre d'una junta o consell directiu. 

4.- No existeixen fets o circumstàncies, passats o presents, o que puguin sorgir en un futur previsible, que 

poguessin posar en qüestió la seva independència a ulls de qualsevol de les parts. 

5.- Es comprometen a que si descobreix o si es constata en el transcurs del procés de contractació que tal 

conflicte existeix o ha sorgit, ho ha de declarar immediatament a l'Interventor General de l'Ajuntament 

de Palma (Responsable de l'equip d'autoavaluació de Risc de Frau), i si es trobés un conflicte 

d'interessos, deixarà de prendre part en les decisions del procés de contractació. 

6.- També confirma que tractarà com a confidencials tots els assumptes que se li confiïn. No revelarà cap 

informació confidencial que li sigui comunicada o que hagi descobert. No farà ús improcedent de la 

informació que se li proporcioni. Concretament, accepta tractar en confiança i amb discreció qualsevol 

informació o documents que li siguin revelats o que descobreixi o prepari en el transcurs o com a resultat 

de la seva participació en el procés de contractació, i accepta que només seran utilitzades amb les 

finalitats de la seva participació i que no seran revelats a cap tercera part. 

7.- També accepta que no retindrà còpies de cap informació escrita que se li proporcioni. 
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