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

 
Sessió ordinària de dia 6 de setembre 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). 
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 5, 19 i 26 de juliol i del dia 17 d’agost 
(extraordinària) de 2021.  
 
La Mesa acorda, per unanimitat, aprovar les actes de les sessions dels dies 5, 19 i 26 de juliol i del 
dia 17 d’agost (extraordinària) de 2021. 
 
S’incorpora a la Mesa, telemàticament, el Sr. Urbano Sánchez-Pastor Dotor, cap de departament 
d’Infraestructures i Accessibilitat. 
 
02.- Estudi de la documentació de l’empresa CITELUM IBERICA SAU per esmenar 
deficiències del requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació i les que resultaren de 
l’informe de la Comissió Tècnica de dia 26 de juliol de 2021, referents al LOT 1 de la 
SUPERVISIÓ ENERGÈTICA, ADEQUACIÓ A LA NORMATIVA I MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ DEL SISTEMA D’ENLLUMENAT EXTERIOR DEL MUNICIPI DE 
PALMA (3 lots) (Exp. 2021-001-A). 
 
La Mesa procedeix a l’estudi de la documentació aportada per l’empresa CITELUM IBERICA SAU 
per esmenar les deficiències del requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació del lot 1, 
comunicades dia 31 d’agost de 2021, i s’acorda remetre l’esmentada documentació a la Comissió 
Tècnica per tal que emeti un informe de solvències. 
 
03.- Estudi de la documentació de l’empresa URBIA INTERMEDIACION INGENIERIA Y 
SERVICIOS SA per esmenar deficiències del requeriment de documentació prèvia a 
l’adjudicació i les que resultaren de l’informe de la Comissió Tècnica de dia 26 de juliol de 
2021, referents al  LOT 2 de la SUPERVISIÓ ENERGÈTICA, ADEQUACIÓ A LA 
NORMATIVA I MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DEL SISTEMA D’ENLLUMENAT 
EXTERIOR DEL MUNICIPI DE PALMA (3 lots) (Exp. 2021-001-A).  
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La Mesa procedeix a l’estudi de la documentació aportada per l’empresa URBIA 
INTERMEDIACION INGENIERIA Y SERVICIOS SA per esmenar les deficiències del 
requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació del lot 2, comunicades dia 31 d’agost de 2021, i 
s’acorda remetre l’esmentada documentació a la Comissió Tècnica per tal que emeti un informe de 
solvències. 
 
04.- Obertura de la documentació administrativa (sobre A) i, si s'escau, obertura del sobre B 
del lot 5 i obertura dels sobres C dels lots 1, 2, 3 i 4 amb la proposició econòmica i la proposició 
tècnica relatives 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 procedeix a l’obertura dels sobres A amb la documentació administrativa, amb el següent 
resultat: 
 

• AGLOMERADOS MALLORCA SA licita als lots 1, 2, 3 i 4. Ha presentat la documentació 
correctament i es qualifica com a admès. 
 

• AMER E HIJOS SA licita als lots 1, 2, i 3. Ha presentat la documentació correctament i es 
qualifica com a admès. 
 

• CONSTRUCCIONES LLULL SASTRE SA licita als lots 1, 2 i 4. Ha presentat la 
documentació correctament i es qualifica com a admès. 
 

• DCOD INGENIERIA SL licita al lot 5. Ha presentat la documentació correctament i es 
qualifica com a admès. 

 
• EULEN SA licita al lot 4. Ha presentat la documentació correctament i es qualifica com a 

admès. 
 

• UTE FERROSER INFRAESTRUCTURAS SA – CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES 
Y ASFALTOS SA licita al lot 4. Ha presentat la documentació correctament i es qualifica 
com a admès. 

 
• GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING SL licita al lot 5. Ha presentat la 

documentació correctament i es qualifica com a admès. 
 
• MATIAS ARROM BIBILONI SL licita als lots 1, 2 i 3. No ha presentat la documentació 

relativa a la garantia provisional, per la qual cosa la Mesa acorda concedir un termini de tres 
dies per esmenar deficiències. 
 

• UTE MATIAS AMER SLU – CONSTRUCCIONES OLIVES SL licita als lots 1 i 2. Ha 
presentat la documentació correctament i es qualifica com a admès. 
 

• MELCHOR MASCARO SAU licita als lots 1, 2, 3 i 4. Ha presentat la documentació 
correctament i es qualifica com a admès. 
 

• PROJECTOS PAISAJISTICOS DE BALEARES SL licita al lot 4. Ha presentat la 
documentació correctament i es qualifica com a admès. 
 

• SEANTO SL licita al lot 4. Ha presentat la documentació correctament i es qualifica com a 
admès. 
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• TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCION Y OBRA PUBLICA SA licita als lots 1 i 2. Ha 
presentat la documentació correctament i es qualifica com a admès. 
 

• TECNICA Y PROYECTOS SA licita al lot 5. Ha presentat la documentació correctament i 
es qualifica com a admès. 
 

• VIAS Y CONSTRUCCIONES SA licita als lots 1, 2 i 4. Ha presentat la documentació 
correctament i es qualifica com a admès. 
 

• VIAS Y OBRAS PUBLICAS SA licita als lots 1, 2, 3 i 4. Ha presentat la documentació 
correctament i es qualifica com a admès. 

 
La Mesa acorda no obrir els sobres C dels lots 1, 2, 3 i 4 fins que no hagi passat el termini de tres 
dies concedits a l’empresa MATIAS ARROM BIBILONI SL per esmenar deficiències, i procedeix a 
obrir els sobres B del lot 5, amb el següent resultat: 
 

• DCOD INGENIERIA SL ha aportat la documentació correctament.  
   

• GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING SL ha aportat la documentació 
correctament. 
 

• TECNICA Y PROYECTOS SA ha aportat la documentació correctament. 
 

La Mesa acorda, pel que fa al lot 5, nomenar una comissió tècnica, a proposta del Sr. Sánchez-
Pastor, que estarà integrada per ell mateix i pels següents funcionaris: el Sr. Josep Vadell Pons, 
enginyer tècnic d’obres públiques de Vialitat, i el Sr. José Damián Bustos Gámez, tècnic mitjà en 
informàtica del departament d’Infraestructures. Pel que fa als lots 1, 2, 3 i 4, s’acorda nomenar 
també una comissió tècnica, a proposta del Sr. Sánchez-Pastor, que estarà integrada per ell mateix i 
pels següents funcionaris: el Sr. Josep Vadell Pons, enginyer tècnic d’obres públiques de Vialitat, i la 
Sra. Alícia Caldentey Vidal, ETOP cap de secció de Vialitat. 
 
Les propostes tècniques dels licitadors del lot 5 es remetran per correu electrònic perquè la Comissió 
Tècnica emeti l’informe corresponent. 
 
S’uneix a la Mesa, telemàticament, el Sr. Antoni Fons Ropero, enginyer industrial del departament 
d’Infraestructures. 
 
05.- 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 DE NETEJA I PORTERIA DELS 
CENTRES ESCOLARS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE PALMA (Exp. 2021-041-A). 
 
La Mesa procedeix a l’estudi de l’informe de dia 18 d’agost de 2021, relatiu als criteris de valoració 
mitjançant judicis de valor, i resulta conforme. La Mesa accepta i incorpora a l’expedient l’esmentat 
informe i acorda procedir a l’obertura dels sobres C amb la proposició econòmica i la proposició 
tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules, amb el següent resultat: 
 

• AEMA HISPANICA SL ofereix els següents percentatges de baixa: 
 

o Un 10,00 % sobre el preu per hora de neteja ordinària. 
 

o Un 10,00 % sobre el preu per hora de neteja ordinària del borsí d’hores o 
ampliacions. 
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o Un 6,00 % sobre el preu per hora de neteja especialista. 
 

o Un 6,00 % sobre el preu per hora de neteja especialista del borsí d’hores o 
ampliacions. 

 
o Un 10,00 % sobre el preu per hora de neteja de desinfecció. 

 
o Un 17,00 % sobre els preus unitaris corresponents als treballs de desinfecció per 

nebulització. 
 

o Un 22,00 % sobre el preu unitari del lector d’empremta digital. 
 
 

• FCC MEDIO AMBIENTE SA ofereix els següents percentatges de baixa: 
 

o Un 0,10 % sobre el preu per hora de neteja ordinària. 
 

o Un 0,10 % sobre el preu per hora de neteja ordinària del borsí d’hores o ampliacions. 
 

o Un 0,10 % sobre el preu per hora de neteja especialista. 
 

o Un 0,10 % sobre el preu per hora de neteja especialista del borsí d’hores o 
ampliacions. 

 
o Un 0,10 % sobre el preu per hora de neteja de desinfecció. 

 
o Un 0,10 % sobre els preus unitaris corresponents als treballs de desinfecció per 

nebulització. 
 

o Un 0,10 % sobre el preu unitari del lector d’empremta digital. 
 
 

• FERROVIAL SERVICIOS SAU ofereix els següents percentatges de baixa: 
 

o Un 0,10 % sobre el preu per hora de neteja ordinària. 
 

o Un 0,10 % sobre el preu per hora de neteja ordinària del borsí d’hores o ampliacions. 
 

o Un 0,10 % sobre el preu per hora de neteja especialista. 
 

o Un 0,10 % sobre el preu per hora de neteja especialista del borsí d’hores o 
ampliacions. 

 
o Un 31,50 % sobre el preu per hora de neteja de desinfecció. 

 
o Un 48,00 % sobre els preus unitaris corresponents als treballs de desinfecció per 

nebulització. 
 

o Un 47,00 % sobre el preu unitari del lector d’empremta digital. 
 
 

• MITIE FACILITIES SERVICES SAU ofereix els següents percentatges de baixa: 
 

o Un 1,99 % sobre el preu per hora de neteja ordinària. 
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o Un 22,54 % sobre el preu per hora de neteja ordinària del borsí d’hores o 

ampliacions. 
 

o Un 1,97 % sobre el preu per hora de neteja especialista. 
 

o Un 29,22 % sobre el preu per hora de neteja especialista del borsí d’hores o 
ampliacions. 

 
o Un 19,43 % sobre el preu per hora de neteja de desinfecció. 

 
o Un 11,80 % sobre els preus unitaris corresponents als treballs de desinfecció per 

nebulització. 
 

o Un 6,00 % sobre el preu unitari del lector d’empremta digital. 
 
 

• OPTIMA FACILITY SERVICES SL ofereix els següents percentatges de baixa: 
 

o Un 3,98 % sobre el preu per hora de neteja ordinària. 
 

o Un 5,00 % sobre el preu per hora de neteja ordinària del borsí d’hores o ampliacions. 
 

o Un 3,23 % sobre el preu per hora de neteja especialista. 
 

o Un 3,70 % sobre el preu per hora de neteja especialista del borsí d’hores o 
ampliacions. 

 
o Un 19,47 % sobre el preu per hora de neteja de desinfecció. 

 
o Un 20,00 % sobre els preus unitaris corresponents als treballs de desinfecció per 

nebulització. 
 

o Un 78,24 % sobre el preu unitari del lector d’empremta digital. 
 
 

• SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y  LIMPIEZA SL ofereix els 
següents percentatges de baixa: 

 
o Un 6,50 % sobre el preu per hora de neteja ordinària. 

 
o Un 100,00 % sobre el preu per hora de neteja ordinària del borsí d’hores o 

ampliacions. 
 

o Un 6,50 % sobre el preu per hora de neteja especialista. 
 

o Un 100,00 % sobre el preu per hora de neteja especialista del borsí d’hores o 
ampliacions. 

 
o Un 35,85 % sobre el preu per hora de neteja de desinfecció. 

 
o Un 50,00 % sobre els preus unitaris corresponents als treballs de desinfecció per 

nebulització. 
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o Un 100,00 % sobre el preu unitari del lector d’empremta digital. 
 

 
Tots els licitadors es comprometen a realitzar una millora de 1.600 hores anuals del borsí d’hores. 
 
La documentació aportada pels licitadors es remetrà a la Comissió Tècnica, mitjançant correu 
electrònic, per tal que s’emeti l’informe corresponent. 
 
Abandonen la sessió el Sr. Sánchez-Pastor i el Sr. Fons, i s’hi incorpora, telemàticament, la Sra. 
Catalina Amengual Ramis, TAG de l’àrea delegada de Seguretat Ciutadana - Policia Local. 
 
06.- Estudi de la documentació de l’empresa COOLTRA MOTOS SL per esmenar deficiències 
del requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació 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 d’esmena de 
deficiències de dia 31 d’agost de 2021, i resulta conforme, per la qual cosa s’acorda que es continuïn 
els tràmits per adjudicar els lots 1, 2 i 3 d'aquest contracte a favor de l'esmentada empresa. 
 
07.- Informe tècnic relatiu als criteris avaluables mitjançant fórmules 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 de Contractació procedeix a l'estudi de l'informe de dia 23 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 el següent: 
 

• Pel que fa al lot 2, s’acorda requerir al licitador FRANCISCO CAPELLA MORRO 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 4, s’acorda requerir al licitador TREBALLS DEL BOSC 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 1, s’acorda proposar a la Junta de Govern que es declari desert perquè no hi 

ha concorregut cap licitador. 
 

• Pel que fa al lot 3, s’acorda proposar a la Junta de Govern que es declari desert perquè no hi 
ha concorregut cap licitador. 

 
Abandona la sessió la Sra. Amengual i s’hi incorpora, telemàticament, el Sr. Alexandre Bergas 
Ribas, coordinador del SCIS. 
 
08.- Informe de justificació de l’oferta anormalment baixa de l’empresa NEUMATICS 
BINISSALEM SL de contracte PNEUMÀTICS DELS VEHICLES (LOT 2) DEL SERVEI DE  
MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE LA FLOTA DE VEHICLES I 
ELEMENTS DE DOTACIÓ DEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT DE 
L'AJUNTAMENT DE PALMA (Exp. 2021-029-A). 
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La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi de l'informe de dia 13 d’agost de 2021, relatiu a la 
documentació aportada per l'empresa NEUMATICOS BINISSALEM SL per justificar la seva oferta 
anormalment baixa, en el qual la comissió tècnica conclou que ha justificat satisfactòriament la baixa 
desproporcionada presentada en la seva oferta. 
 
La Mesa accepta i incorpora a l’expedient l’esmentat informe i acorda requerir a la Comissió 
Tècnica l’informe d’aplicació de criteris de valoració mitjançant fórmules. 
 
La Mesa acorda acceptar la proposta del Sr. Bergas de modificar la composició de la Comissió 
Tècnica, en el sentit de substituir el Sr. Joan Rosselló pel Sr. Francesc Bonnín Fuster, oficial de 
Bombers. 
 
Abandona la sessió el Sr. Bergas i s’hi incorpora, presencialment, el Sr. Guillem Balaguer Mayol, 
cap de departament de la Gerència d’Urbanisme i, telemàticament, el Sr. José Francisco Velázquez 
Arjona, arquitecte del PMH-Riba.  
  
09.- Estudi de la documentació del requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació del lot 
1 a la UTE CONTRATAS VILOR SL-ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURAS 
PUBLICAS Y CONSERVACION SL, i del lot 3 a l’empresa DEKRA INDUSTRIAL SA del 
contracte 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). 
 

• Pel que fa al lot 1, la Mesa procedeix a l'estudi de la documentació dipositada a la Plataforma 
de Contractació del Sector Públic per la UTE CONTRATAS VILOR SL-ACTIVIDADES 
DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y CONSERVACION SL, com a resposta al 
requeriment de dia 27 de juliol de 2021, i resulta conforme, excepte la relativa a l’acreditació 
dels mitjans humans i materials requerits en l’apartat F.5 dels plecs administratius, que es 
remetrà a la Comissió Tècnica mitjançant correu electrònic perquè s’emeti l’informe 
corresponent. 

 
• Pel que fa al lot 3, la Mesa procedeix a l'estudi de la documentació dipositada a la Plataforma 

de Contractació del Sector Públic per l’empresa DREKRA INDUSTRIAL SA, com a 
resposta al requeriment de dia 27 de juliol de 2021, i resulta conforme, excepte la relativa a 
l’acreditació de la solvència tècnica (clàusula F.3 dels plecs administratius), de l’habilitació 
empresarial o professional exigida (clàusula F.6), i dels mitjans humans i materials (clàusula 
F.5), que es remetrà a la Comissió Tècnica mitjançant correu electrònic perquè s’emeti 
l’informe corresponent. 

 
Abandona la sessió el Sr. Velázquez. 
 
URGÈNCIA 1 
 
Estudi de la documentació per esmenar deficiències (sobre A) del LOT 2: ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ DE LES 
OBRES (ARQUITECTURA I INSTAL·LACIONS) I CONTROL ECONÒMIC DE 
L'EQUIPAMENT DE S'AIGUA DOLÇA i obertura dels sobres C (Exp. 2021-038-O).    
 
La Mesa procedeix a l’estudi de la documentació aportada pel licitador UTE AMEDIDA, formada 
per PERE REYNES BORRAS, SEBASTIÀ ALOMAR LLOBERA i FÈLIX ESTELRICH FLORIT,  
com a resposta al requeriment d’esmena de deficiències comunicades dia 1 de setembre de 2021, i 
resulta que no es consideren esmenades perquè el percentatge de participació assignat a cada un dels 
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tres participants és del 33 %, que fa que el percentatge total sigui del 99 %. Amb aquest percentatge 
no queda coberta la totalitat del contracte. Per aquest motiu, la Mesa acorda proposar l’exclusió de 
l’esmentada UTE del procediment de contractació. 
 
A continuació la Mesa procedeix a l’obertura del sobres C dels licitadors admesos, amb el següent 
resultat: 
 

• DANIEL SERRA VERDAGUER licita per un import de 268.504,77 € amb l’IVA inclòs. 
 

• ESTUDIS EFICIENTS D’ENGINYERA 2009 SL licita per un import de 229.375,84 € amb 
l’IVA inclòs. 

 
La documentació aportada pels licitadors es lliura al Sr. Balaguer, en format electrònic USB, perquè 
la Comissió Tècnica emeti l’informe corresponent. 
 
Abandona la sessió el Sr. Balaguer i s’hi incorpora, presencialment, el Sr. Miquel Amengual Ramon, 
cap de servei de Protecció de l’Edificació. 
 
10.- Informe tècnic relatiu als criteris avaluables mitjançant fórmules (sobre 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 de Contractació procedeix a l'estudi de l'informe de dia 23 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 Mesa el Sr. Amengual i s’hi incorpora, presencialment, el Sr. Guillem Balaguer Mayol, 
cap de departament de la Gerència d’Urbanisme. 
 
11.- Estudi de la documentació de l’empresa INGENIERIA BALEAR – GESTION DE 
PROYECTOS SL per esmenar deficiències del requeriment de documentació prèvia a 
l’adjudicació i de l’informe de solvències 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). 
 
L’empresa INGENIERIA BALEAR – GESTION DE PROYECTOS SL no ha respost a la 
comunicació, de dia 31 d’agost de 2021, d’esmena de deficiències del  requeriment de documentació 
prèvia a l’adjudicació. Per aquest motiu, la Mesa acorda proposar a la Junta de Govern l’exclusió de 
l’esmentada empresa i requerir al licitador següent per ordre de puntuació, l'empresa INGENIEROS 
EMETRES SLP, 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. 
 
12.- Informe tècnic relatiu als criteris avaluables mitjançant fórmules del contracte de 
REMODELACIÓ DE LA PLAÇA BISBE PLANES I ENVOLTANTS (SANT JORDI) (Exp. 
2021-021-O). 
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La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi de l'informe de dia 27 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 concedir un termini de deu 
dies al licitador JUAN BERNAT SERRA PICORNELL perquè justifiqui la seva oferta anormalment 
baixa. 
 
Abandona la sessió el Sr. Balaguer i s’hi incorpora, telemàticament, la Sra. Maria Teresa Benito 
Roser, cap de departament de Qualitat i Atenció a la Ciutadania. 
 
13.- Estudi de l’informe de solvències del lot 1 i de l’esmena de deficiències del requeriment del 
lot 2, de l’empresa OPINOMETRE SL, relatius al 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). 
 

• Pel que fa al lot 1, la Mesa de Contractació procedeix a l'estudi de l'informe de solvències de 
l’empresa OPINOMETRE SL, de dia 25 d’agost de 2021, emès per la Comissió Tècnica, i 
resulta conforme. La Mesa accepta i incorpora a l’expedient l’esmentat informe i s’acorda 
que es continuïn els tràmits per adjudicar el lot 1 d'aquest contracte a favor de l'esmentada 
empresa. 

 
• Pel que fa al lot 2, 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 d’esmena de deficiències comunicades dia 31 d’agost de 2021, i resulta 
conforme, per la qual cosa s’acorda que es continuïn els tràmits per adjudicar el lot 2 
d'aquest contracte a favor de l'esmentada empresa. 

 
En aquest moment, essent les 11.30 h, la Mesa acorda fer una pausa de mitja hora. A les 12.00 h 
s’incorpora a la sessió, telemàticament, el Sr. Juan José Navarro Hernández, tècnic mitjà de gestió de 
l’Àrea de Cultura i Benestar Social. 
 
14.- Informe tècnic relatiu als criteris avaluables mitjançant fórmules del 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 27 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 
INTRESS 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. 
 
15.- 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 SERVEIS DE GESTIÓ INTEGRAL - CENTRE 
DE DIA S'ESTEL (LOT 6) (Exp. 2021-037-A). 
 
La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi de l'informe de dia 31 d’agost de 2021, emès per la 
comissió tècnica designada a l'efecte i resulta que la Mesa sol·licita a la Comissió tècnica que aporti 
un nou informe en el qual s’afegeixi la proposta d’exclusió de les empreses CAL CLAVERIA SLU i 
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CREIXELL MEDITERRANEA SLU, per no haver assolit la puntuació mínima de 25 punts tal com 
s’exigeix als plecs administratius. 
 
La Mesa accepta l’informe que s’emetrà una vegada s’hagi introduït aquesta modificació i acorda 
proposar a la Junta de Govern l’exclusió dels licitadors CAL CLAVERIA SLU i CREIXELL 
MEDITERRANEA SLU. 
 
A continuació la Mesa acorda procedir a l’obertura del sobre C amb la proposició econòmica i 
tècnica de l’únic licitador admès, CRUZ ROJA ESPAÑOLA, que licita per un import de 521.808,70 
€ amb l’IVA exempt. 
 
La documentació aportada per CRUZ ROJA ESPAÑOLA es remetrà al Sr. Navarro, mitjançant 
correu electrònic, perquè la Comissió Tècnica emeti l’informe corresponent. 
 
Abandona la sessió el Sr. Navarro i s’hi incorpora, presencialment, la Sra. Irene López Rodríguez, 
TAE del Gabinet de Premsa. 
 
16.- 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 SERVEI DE CREATIVITAT, GRAVACIÓ I EDICIÓ DE VÍDEOS 
PER A L’AJUNTAMENT DE PALMA (Exp. 2021-045-A). 
 
La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi de l'informe de dia 4 d’agost 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 del sobres B amb les proposicions 
econòmiques i tècniques, amb el següent resultat: 
 

• CINETICA PRODUCCIONS SL fa una oferta econòmica per un import de 32.065,00 € amb 
l’IVA inclòs i aporta un dispositiu USB. 

 
• ESPIRAL PRODUCCIONES TV SL fa una oferta econòmica per un import de 29.645,00 € 

amb l’IVA inclòs. No aporta cap dispositiu USB. 
 

• VIVIRDELCUENTO COMUNICACIO SL fa una oferta econòmica per un import de 
28.556,00 € amb l’IVA inclòs i aporta un dispositiu USB. 

 
La documentació presentada per les empreses es remetrà, mitjançant correu electrònic, a la Sra. 
López perquè, juntament amb els dos dispositius USB aportats, la Comissió Tècnica emeti l’informe 
corresponent. 
 
Abandona la sessió la Sra. López i s’hi incorporen, presencialment, la Sra. Juana María Saurina 
Castell, cap de servei de Nòmines, i el Sr. Cristóbal Sánchez Sánchez, coordinador del servei de 
Prevenció de Riscs Laborals. 
 
17.- Informes tècnics dels lots 1 i 2 relatius 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 contracte de PREVENCIÓ DE 
RISCS LABORALS DE L’AJUNTAMENT DE PALMA DE LES ESPECIALITATS O 
DISCIPLINES DE MEDICINA DEL TREBALL, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA 
APLICADA (2 LOTS) (Exp. 2021-022-A). 
 
Pel que fa al lot 1, la Mesa de Contractació procedeix a l'estudi de l'informe de dia 28 de juliol de 
2021, emès per la comissió tècnica designada a l'efecte i resulta conforme, per la qual cosa la Mesa 
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accepta i incorpora a l’expedient l’esmentat informe i acorda procedir a l’obertura dels sobres C amb 
les proposicions econòmiques i tècniques avaluables mitjançant fórmules amb el següent resultat: 
 

• ASPY PREVENCION SLU fa una oferta econòmica per un import de 590.390,00 € amb 
l’IVA inclòs. 

 
• CIMA 20 PROYECTOS TECNICOS SL fa una oferta econòmica per un import de 

586.823,60 € amb l’IVA inclòs. 
 

• QUIRON PREVENCION SLU fa una oferta econòmica per un import de 578.758,92 € amb 
l’IVA inclòs. 

 
Pel que fa al lot 2, la Mesa de Contractació procedeix a l'estudi de l'informe de dia 28 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 dels sobres C amb 
les proposicions econòmiques i tècniques avaluables mitjançant fórmules amb el següent resultat: 
 

• ASPY PREVENCION SLU fa una oferta econòmica per un import de 283.127,90 € amb 
l’IVA inclòs. 

 
• CIMA 20 PROYECTOS TECNICOS SL fa una oferta econòmica per un import de 

261.384,95 € amb l’IVA inclòs. 
 

• DICONSAL SL fa una oferta econòmica per un import de 243.210,00 € amb l’IVA inclòs. 
 
Les ofertes presentades per les empreses es remetran, mitjançant correu electrònic, a la Comissió 
Tècnica perquè emeti l’informe corresponent. 
 
Abandonen la Mesa la Sra. Saurina i el Sr. Sánchez i s’hi incorpora, presencialment, el Sr. Antonio 
Rego Salado, cap de secció de Sanitat. 
 
18.- Informe tècnic relatiu 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 de Contractació procedeix a l'estudi de l'informe de dia 20 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 concedir un termini de deu 
dies al licitador FISIO SYSTEM SL perquè justifiqui la seva oferta anormalment baixa. 
 
19.- Obertura de la documentació administrativa (sobre A) i, si s'escau, obertura del sobre C 
amb l’oferta econòmica avaluable mitjançant fórmules del SERVEI D’ASSISTÈNCIA I 
OFICINA TÈCNICA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL "PLA D’IMPULS DE PALMA 
COM A DESTÍ TURÍSTIC INTEL·LIGENT I SOSTENIBLE" ("PLA IMPULS PALMA") 
(Exp. 2021-049A).  
 
La Mesa procedeix a l'obertura electrònica i revisió de la documentació administrativa de l’únic 
licitador presentat, l’empresa ANYSOLUTION SL, que compleix amb els requisits i es qualifica 
com a admès. 
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A continuació la Mesa acorda procedir a l’obertura del sobre C de l’esmentat licitador, que fa una 
oferta econòmica per un import de 4.958,67 € amb l’IVA inclòs. 
 
La Mesa acorda nomenar una comissió tècnica, a proposta del Sr. Rego, que estarà integrada per ell 
mateix i pels següents funcionaris: el Sr. Alfredo Reyes González, cap de departament de Sanitat i 
Consum, i el Sr. Pedro Homar Oliver, gerent de la Fundació Turisme Palma 365. 
 
Les propostes tècniques dels licitadors es remetran al Sr. Rego, mitjançant correu electrònic, perquè 
la Comissió Tècnica emeti l’informe corresponent. 
 
20.- Estudi de l’informe sobre la documentació de l’empresa ATA ECOTECNOLOGIA E 
HIGIENE DEL AGUA SL per esmenar deficiències del requeriment de documentació prèvia a 
l’adjudicació del SERVEI PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL INTEGRAL DE LA 
LEGIONEL·LOSI EN UN CONJUNT DE DEU CONCRETES DEPENDÈNCIES O 
CENTRES DE L’AJUNTAMENT DE PALMA ADSCRITS ALS SERVEIS MUNICIPALS 
DE POLICIA LOCAL, DE BOMBERS I DE BENESTAR SOCIAL AL MUNICIPI DE 
PALMA (Exp. 2021-019-A). 
 
La Mesa procedeix a l’estudi de l’informe de dia 17 d’agost de 2021, sobre la documentació 
aportada per l’empresa ATA ECOLOGIA E HIGIENE DEL AGUA SL, per esmenar les deficiències 
del requeriment de documentació, i resulta conforme. 
 
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 sessió el Sr. Rego i s’hi incorporen, presencialment, el Sr. Alberto Gómez Martí, cap de 
departament de Participació Ciutadana, la Sra. Cristina Melero Cerdà, TASC coordinadora, i la Sra. 
Aina Mesquida Barceló, TAG de Participació Ciutadana. 
 
21.- Informe tècnic relatiu als criteris avaluables mitjançant fórmules del SERVEI 
D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS NECESSARIS PER A 
LA 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 29 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 CREU 
ROJA A LES ILLES BALEARS 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. 
 
Abandonen la sessió el Sr. Gómez, la Sra. Melero i la Sra. Mesquida. 
 
URGÈNCIA 2 
 
Estudi de la documentació del requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació de 
l’empresa SEMESUR SAU del  SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL PER A L'AJUNTAMENT DE PALMA (Exp. 2021-046-S). 
 
La Mesa procedeix a l'estudi de la documentació dipositada a la Plataforma de Contractació del 
Sector Públic per l'empresa SEMESUR SAU, com a resposta al requeriment de dia 18 d’agost de 
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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. 
 
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 13.12 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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