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

 
Sessió extraordinària de dia 17 d’agost de 2021 

 
Essent les 9.43 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: Jaime Barceló Llompart, lletrat assessor dels Serveis Jurídics Municipals (hi assisteix 
telemàticament). 
Interventor: Antoni del Olmo Alòs, interventor delegat (hi assisteix telemàticament).  
Secretària: Catalina Aguiló Martorell, cap de secció de Contractació (hi assisteix presencialment). 
Vocal: Julián García Caballero, cap de servei 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. 
 
01.- Aprovar les actes de les sessions dels dies 14 i 21 de juny de 2021. 
 
La Mesa acorda, per unanimitat, aprovar les actes de les sessions dels dies 14 i 21 de juny de 2021.  
 
S’incorpora a la sessió, telemàticament, la Sra. Sonia González Núñez, cap de servei d’Enllumenat 
Públic. 
 
02.- Estudi de la documentació del requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació de 
l’empresa SAWATCO IBERICA SL del lot 3 de la SUPERVISIÓ ENERGÈTICA, 
ADEQUACIÓ A LA NORMATIVA I MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DEL SISTEMA 
D’ENLLUMENAT EXTERIOR DEL MUNICIPI DE PALMA  (Exp. 2021-001-A).  
 
La Mesa procedeix a l'estudi de la documentació dipositada a la Plataforma de Contractació del 
Sector Públic per l'empresa SAWATCO IBERICA SL com a resposta al requeriment de dia 15 de 
juliol de 2021. La documentació aportada per acreditar la solvència tècnica, la pòlissa d’assegurança 
i la disposició dels mitjans humans i materials (punts 4, 10 i 12 del requeriment de documentació) es 
remetrà a la Sra. González, mitjançant correu electrònic, perquè la Comissió Tècnica emeti un 
informe. La resta de documentació és conforme.  
 
03.- Informes de solvències de les empreses CITELUM (lot 1) i URBIA (lot 2) de la 
SUPERVISIÓ ENERGÈTICA, ADEQUACIÓ A LA NORMATIVA I MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ DEL SISTEMA D’ENLLUMENAT EXTERIOR DEL MUNICIPI DE 
PALMA (Exp. 2021-001-A). 
 
La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi dels informes de dia 27 de juliol de 2021, emesos per 
la Comissió Tècnica, en els quals s’ha valorat l’acreditació dels mitjans humans i materials i 
l’adequació de l’assegurança de responsabilitat civil de les empreses CITELUM IBERICA SAU (pel 
que fa al lot 1), i URBIA INTERMEDIACION INGENIERIA Y SERVICIOS SA (pel que fa al lot 
2). 
 
La Mesa accepta i incorpora a l’expedient els esmentats informes i acorda el següent: 
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• Pel que fa al lot 1, la Mesa acorda concedir un termini de tres dies a l’empresa CITELUM 

IBERICA SAU, per esmenar les deficiències detectades en l’informe, que ja està publicat en 
la Plataforma de Contractes del Sector Públic. A més d’aquestes deficiències que consten en 
l’informe, també s’hauran d’esmenar les deficiències detectades en la sessió de la Mesa de 
dia 19 de juliol de 2021, que consisteixen en la falta de l’acreditació de l’objecte social de 
l’empresa. 

 
• Pel que fa al lot 2, la Mesa acorda concedir un termini de tres dies a l’empresa URBIA 

INTERMEDIACION INGENIERA Y SERVICIOS SA, per esmenar les deficiències 
detectades en l’informe, que ja està publicat en la Plataforma de Contractes del Sector 
Públic. A més d’aquestes deficiències que consten en l’informe, també s’hauran d’esmenar 
les deficiències detectades en la sessió de la Mesa de dia 19 de juliol de 2021, que 
consisteixen en la falta de l’acreditació de l’alta en l’IAE o document que acrediti 
l’exempció del mateix. 

 
Abandona la sessió la Sra. González i s’hi incorpora, presencialment, el Sr. Joan Company Pujadas, 
cap de secció d’Edificis Municipals. 
 
04.- Informes tècnics relatiu als criteris avaluables mitjançant fórmules del lot 1 i del lot 3 del 
SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA I MANTENIMENT DELS EDIFICIS MUNICIPALS I 
CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE PALMA (3 
LOTS) (Exp. 2021-033-A).  
 
La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi dels informes de dia 27 de juliol de 2021, emesos per 
la Comissió Tècnica, en els quals s'han aplicat els criteris d'adjudicació mitjançant fórmules i 
resulten conformes. 
 
La Mesa accepta i incorpora a l’expedient els esmentats informes i acorda el següent: 
 

• Pel que fa al lot 1, s’acorda requerir a l’empresa URBIA INTERMEDIACION INGENIERA 
Y SERVICIOS SA la documentació necessària per a la posterior adjudicació d’aquest lot. 

 
• Pel que fa al lot 3, s’acorda concedir a la UTE EFIBALEAR un termini de deu dies perquè 

justifiqui la seva oferta anormalment baixa. 
 
Abandona la sessió el Sr. Company i s’hi incorpora, telemàticament, la Sra. Sonia González Núñez, 
cap de servei d’Enllumenat Públic. 
 
05.- Obertura de la documentació administrativa (sobre A) i, si escau, obertura del sobre B del 
lot 5 i obertura del sobre C dels lots 1, 2, 3 i 4, amb la proposició econòmica i la proposició 
tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules del CONTRACTE MIXTE 
D’OBRES I SERVEIS DE REFORMA, MILLORA, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE 
PAVIMENTS I INFRAESTRUCTURES A VIALS, CAMINS I ESPAIS LLIURES PÚBLICS. 
NETEJA DE CAMINS, SOLARS I TORRENTS, DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA (5 
LOTS) (Exp. 2021-047-O). 
 
La Mesa acorda deixar sobre la taula l’obertura dels sobres A perquè un dels licitadors presentats, 
l’empresa MATIAS ARROM BIBILONI SL, té una incidència d’empremta electrònica a la 
Plataforma de Contractes del Sector Públic. Aquesta empresa disposa d’un termini de 24 hores, 
posteriors a l’empremta electrònica, per lliurar la seva oferta, mitjançant suport electrònic DVD o 
USB, a la secció de Contractació. 
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06.- Informe tècnic relatiu als criteris avaluables mitjançant fórmules de 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 2 d’agost 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 AMER E 
HIJOS SA la documentació necessària per a la posterior adjudicació 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 la Sra. González i s’hi incorpora, telemàticament, el Sr. Bartomeu Amengual 
Oliver, cap de servei de Logística. 
 
07.- Informe tècnic relatiu als criteris avaluables 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 de Contractació procedeix a l'estudi de l'informe de dia 30 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: 
 

• Pel que fa al lot 2, s’acorda concedir a l’empresa SONEPAR IBERCA SPAIN SAU un 
termini de deu dies perquè justifiqui la seva oferta anormalment baixa. 

 
• Pel que fa al lots 3 i 7, s’acorda requerir a l’empresa LA HERRAMIENTA BALEAR SA la 

documentació necessària per a la posterior adjudicació d’aquests lots, mitjançant acord de la 
Junta de Govern, ja que ha resultat ser el titular de les ofertes econòmicament més 
avantatjoses. 

 
• Pel que fa al lots 4 i 6, s’acorda requerir a l’empresa SOCIAS SUMINISTROS 

INDUSTRIALES SL la documentació necessària per a la posterior adjudicació d’aquests 
lots, mitjançant acord de la Junta de Govern, ja que ha resultat ser el titular de les ofertes 
econòmicament més avantatjoses. 

 
Abandona la sessió el Sr. Amengual i s’hi incorpora, telemàticament, la Sra. Catalina Amengual 
Ramis, TAG de l’àrea delegada de Seguretat Ciutadana - Policia Local. 
 
08.- Estudi de la documentació del requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació de 
l’empresa COOLTRA MOTOS SL dels lots 1, 2 i 3 del SUBMINISTRAMENT DE 
VEHICLES DESTINATS AL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL (7 LOTS) (Exp. 2021-028-
S). 
 
La Mesa procedeix a l'estudi de la documentació dipositada a la Plataforma de Contractació del 
Sector Públic per l'empresa COOLTRA MOTOS SL, com a resposta al requeriment de dia 22 de 
juliol de 2021, i resulta que no ha aportat la documentació que acrediti estar d’alta a l’IAE, per la 
qual cosa la Mesa acorda concedir un termini de tres dies perquè esmeni la deficiència. 
 
09.- Estudi de la documentació del requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació de 
l’empresa MECXICO COMUNICACIONES SL dels lots 1 i 2 del SUBMINISTRAMENT 
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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 procedeix a l'estudi de la documentació dipositada a la Plataforma de Contractació del 
Sector Públic per l'empresa MECXICO COMUNICACIONES SL, com a resposta al requeriment de 
dia 29 de juliol de 2021, i resulta que no ha aportat els certificats exigits en l’apartat F.3 del quadre 
de característiques del contracte per acreditar la solvència tècnica. La documentació aportada per 
acreditar l’habilitació empresarial o professional exigida i l’aportada per justificar els mitjans 
humans i materials es lliurarà a la Sra. Amengual, mitjançant correu electrònic, perquè la Comissió 
Tècnica emeti l’informe corresponent. Una vegada emès i estudiat l’informe, es concedirà un termini 
de tres dies a l’empresa per esmenar la deficiència esmentada, així com les que puguin resultar de 
l’estudi de l’informe. 
 
10.- Informe tècnic relatiu 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 procedeix a l'estudi de la documentació dipositada a la Plataforma de Contractació del 
Sector Públic per l'empresa USIS GUIRAO SL, com a resposta al requeriment de dia 3 d’agost de 
2021, i resulta conforme, per la qual cosa s’acorda que es continuïn els tràmits per adjudicar aquest 
contracte a favor de l'esmentada empresa. 
 
Abandona la sessió la Sra. Amengual i s’hi incorpora el Sr. Miquel Amengual Ramon, cap de servei 
de Protecció de l’Edificació. 
 
11.- Obertura de la documentació administrativa i de l’oferta econòmica o avaluable 
mitjançant fórmules (sobre A - únic) de les OBRES A REALITZAR PER LA VIA 
D'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DERIVADES D'EXPEDIENTS D'INFRACCIONS 
URBANÍSTIQUES, SEGURETAT DELS EDIFICIS I RUÏNES A TOT EL TERME 
MUNICIPAL DE PALMA (Exp. 2021-050-O). 
 
La Mesa procedeix a l’obertura del sobre únic, amb la documentació administrativa i l’oferta 
econòmica de l’únic licitador presentat, l’empresa AMER E HIJOS SA, que compleix amb els 
requisits i es qualifica com a admès, i licita per un import de 314.880,00 € amb l’IVA inclòs.  
 
La Mesa acorda nomenar un comissió tècnica, a proposta del Sr. Amengual, que estarà integrada per 
ell mateix i pels següents funcionaris: la Sra. Antonia Casas Mora, cap de servei de Disciplina i 
Seguretat dels Edificis, i el Sr. Lluc Amengual Llofriu, arquitecte tècnic, cap de negociat de 
Protecció de l’Edificació i Seguretat d’Edificis. 
 
Les propostes tècniques dels licitadors es remetran a la Sra. Casas, mitjançant correu electrònic, 
perquè la Comissió Tècnica emeti l’informe corresponent.  
 
Abandona la sessió el Sr. Amengual i s’hi incorpora, telemàticament, la Sra. Miquela Noguera 
Ferrando, tècnica superior mediambiental del departament de Planejament i Gestió Urbanística. 
 
12.- Informe de solvències de l’empresa INGENIERIA BALEAR–GESTION DE 
PROYECTOS SL de la REDACCIÓ DE PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ AMB PROCÉS 
DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PREVI; I DIRECCIÓ D'OBRES DE 
REURBANITZACIÓ TÀCTICA ALS C/ CAMP REDÓ I C/ COTLLIURE (Exp. 2021-011-A). 
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La Mesa procedeix a l’estudi de l’informe, amb data 6 d’agost de 2021, per valorar la solvència 
tècnica de l’empresa INGENIERIA BALEAR-GESTION DE PROYECTOS SL, i acorda acceptar-
lo i incorporar-lo a l’expedient. 
 
D’acord amb les conclusions de l’informe, la Mesa acorda concedir un termini de tres dies a 
l’empresa per esmenar les deficiències en l’acreditació de la solvència tècnica i per esmenar la 
deficiència que es va detectar en la sessió de la Mesa de dia 15 de juny de 2021, que consisteix en la 
manca d’aportació del justificant d’haver dipositat la garantia definitiva a la secció de Tresoreria de 
l’Ajuntament de Palma. 
 
Abandona la sessió la Sra. Noguera i s’hi incorporen, telemàticament, la Sra. María Monar Lora i la 
Sra. Glòria Cantó Liesegang, tècniques del departament de Qualitat i Atenció a la Ciutadania. 
 
13.- Estudi de la documentació del requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació de 
l’empresa OPINOMETRE SL del lot 1 del SERVEI DE GESTIÓ DE RECOLLIDA DE 
NECESSITATS, EXPECTATIVES I SATISFACCIÓ DE LES PERSONES USUÀRIES DE 
L’AJUNTAMENT DE PALMA (2 LOTS) (Exp. 2021-034-A).  
 
La Mesa procedeix a l'estudi de la documentació dipositada a la Plataforma de Contractació del 
Sector Públic per l'empresa OPINOMETRE SL, com a resposta al requeriment de dia 21 de juliol de 
2021. La documentació aportada per l’empresa per acreditat els mitjans humans i materials es 
remetrà, mitjançant correu electrònic, a la Comissió Tècnica perquè emeti l’informe corresponent.  
 
L’empresa no acredita la representació de l’apoderat, motiu pel qual se li han de concedir 3 dies 
hàbils per tal que esmeni aquesta deficiència. 
 
14.- Informe de solvències del lot 2 de l’empresa OPINOMETRE SL del SERVEI DE GESTIÓ 
DE RECOLLIDA DE NECESSITATS, EXPECTATIVES I SATISFACCIÓ DE LES 
PERSONES USUÀRIES DE L’AJUNTAMENT DE PALMA (2 LOTS) (Exp. 2021-034-A). 
 
La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi de l'informe de la Comissió Tècnica, amb data 10 
d’agost de 2011, de solvències de l’empresa OPINOMETRE SL, i resulta conforme. 
 
La Mesa accepta i incorpora l’informe a l’expedient. 
 
L’empresa no va acreditar la representació de l’empresa, motiu pel qual la Mesa acorda concedir 3 
dies hàbils per tal que esmeni aquesta deficiència. 
 
Abandonen la sessió la Sra. Monar i la Sra. Cantó i s’hi incorpora, telemàticament, la Sra. 
Magdalena Rosselló Pons, restauradora municipal, cap de negociat del Castell de Bellver. 
 
15.- Estudi de la documentació de l’empresa SUCSVALIDS SL per esmenar deficiències del 
requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació del SERVEI DE TAQUILLA DEL 
MUSEU CASTELL DE BELLVER I DE RECEPCIO, 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 SUCSVALIDS SL, com a resposta al requeriment d’esmena de 
deficiències de dia 27 de juliol de 2021, i resulta conforme, per la qual cosa s’acorda que es 
continuïn els tràmits per adjudicar aquest contracte a favor de l'esmentada empresa. 
 
Abandona la sessió la Sra. Rosselló i s’hi incorpora, presencialment, el Sr. Bernat Calafat Vich, cap 
de servei de Consum i Salut. 
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16.- Obertura de la documentació administrativa (sobre A) i, si escau, obertura del sobre C 
amb la proposició econòmica i la proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant 
fórmules del SERVEI DE REALITZACIÓ DE TALLERS D’EXERCICI FÍSIC 
MULTICOMPONENT I PSICOEDUCACIÓ PER A LA PREVENCIÓ DE LA FRAGILITAT 
I CAIGUDES EN PERSONES MAJORS DE 60 ANYS (PROGRAMA MUNICIPAL 
“ACTIVA’T”) (Exp. 2021-048-A). 
 
La Mesa procedeix a l'obertura electrònica i revisió de la documentació administrativa amb el 
següent resultat: 
  

• ASSOCIACIO AMES compleix amb els requisits i es qualifica com a admès. 
 

• EBONE SERVICIOS EDUCACION DEPORTE SL compleix amb els requisits i es qualifica 
com a admès. 

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

 
• OXIGEN CENTRE MALLORCA SL compleix amb els requisits i es qualifica com a admès. 

 
A continuació la Mesa procedeix a obrir el sobre C amb la proposició econòmica, amb els següents 
resultats: 
 

• ASSOCIACIO AMES ofereix un percentatge de baixa únic i global sobre el conjunt de preus 
unitaris del 3,00 % i es compromet a executar el contracte amb l’oferiment d’altres millores 
previstes en el quadre de criteris d’adjudicació del contracte. 

 
• EBONE SERVICIOS EDUCACION DEPORTE SL ofereix un percentatge de baixa únic i 

global sobre el conjunt de preus unitaris del 4,10 % i es compromet a executar el contracte 
amb l’oferiment d’altres millores previstes en el quadre de criteris d’adjudicació del 
contracte. 

 
• FISIOSYSTEM SL ofereix un percentatge de baixa únic i global sobre el conjunt de preus 

unitaris del 20,28 % i es compromet a executar el contracte amb l’oferiment d’altres millores 
previstes en el quadre de criteris d’adjudicació del contracte. 

 
• OXIGEN CENTRE MALLORCA SL ofereix un percentatge de baixa únic i global sobre el 

conjunt de preus unitaris del 10,95 % i es compromet a executar el contracte amb l’oferiment 
d’altres millores previstes en el quadre de criteris d’adjudicació del contracte. 

 
La Mesa acorda nomenar un comissió tècnica, a proposta del Sr. Calafat, que estarà integrada per ell 
mateix i pels següents funcionaris: la Sra. Maria Serra de Gayeta Llobera, cap de servei de Sanitat, i 
el Sr. Antonio Rego Salado, cap de secció de Sanitat. 
 
Les propostes tècniques dels licitadors es lliuraran a la Comissió Tècnica, mitjançant correu 
electrònic, perquè emeti l’informe corresponent. 
 
Abandona la sessió el Sr. Calafat. 
 
URGÈNCIA 
 
Informe tècnic relatiu als criteris avaluables mitjançant fórmules i de justificació d’ofertes 
anormalment baixes del SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL PER A L’AJUNTAMENT DE PALMA (Exp. 2021-046-S). 
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La Mesa de Contractació accepta el tractament d’aquesta urgència i procedeix a l'estudi de l'informe 
de dia 17 d’agost de 2021, emès per la Comissió Tècnica, en el qual s'han aplicat els criteris 
d'adjudicació mitjançant fórmules i s’ha estudiat la justificació de les ofertes anormalment baixes de 
sis dels licitadors presentats, les empreses FARMACEUTICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
SL, IMPORECORD SL, ROYAL PROGRESS SL, SEMESUR SAU, SOLFIX ENGINEERING 
SLU, SUR INNOPACK SL i WOTTOLINE SA. La Mesa accepta i incorpora a l’expedient 
l’esmentat informe, i acorda proposar a la Junta de Govern l’exclusió de les empreses 
IMPORECORD SL i SOLFIX ENGINEERING SLU perquè no han justificat les seves ofertes 
anormalment baixes; i acorda també requerir a l'empresa SEMESUR SAU la documentació 
necessària per a la posterior adjudicació d’aquest contracte, mitjançant acord de la Junta de Govern, 
ja que ha resultat ser el titular de l’oferta econòmicament més avantatjosa i ha justificat la seva 
oferta. 
 
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 11.46 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: 

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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