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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 

DE L’AJUNTAMENT DE PALMA 
 

Sessió ordinària de dia 6 de juny de 2022 
 

Essent les 09.34 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 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:  
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 9 i 16 de maig de 2022. 
 
La Mesa acorda, per unanimitat, aprovar les actes de les sessions dels dies 9 i 16 de maig de 2022. 
 
S’incorpora a la sessió, telemàticament, el Sr. Urbano Sánchez-Pastor Dotor, cap de departament 
d’Infraestructures i Accessibilitat. 
 
02.- Estudi de la resolució 373-2022 del TACRC relativa al lot 5 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’estudi de la resolució 373-2022 del TACRC i acorda, d’acord amb la mateixa, 
retrotreure el procediment al moment oportú per sol·licitar l’esmena de la falta de presentació dels 
informes de vida laboral de l’empresa DECODE INGENIERIA SL. 
  
03.- Informe tècnic relatiu als criteris avaluables mitjançant fórmules dels lots 1 i 2 del 
CONTRACTE MIXT DE SERVEIS I D’OBRES PER AL MANTENIMENT DELS ASCENSORS 
I ALTRES APARELLS ELEVADORS DELS EDIFICIS MUNICIPALS I LES ESCOLES 
PÚBLIQUES (2 LOTS) (Exp. 2022-025-A). 
 
La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi dels informes de dia 24 de maig de 2022, emesos per la 
Comissió Tècnica, de valoració de les ofertes aportades pels licitadors dels lots 1 i 2, i resulten 
conformes. 
 
La Mesa accepta i incorpora a l’expedient els esmentats informes, i acorda requerir a les empreses 
BALEAR DE ASCENSORES SL i SCHINDLER SA, que aportin la documentació per justificar les 
seves ofertes anormalment baixes per a ambdós lots. 
 
Abandona la sessió el Sr. Sánchez-Pastor i s’hi incorpora, telemàticament, el Sr. Damià Sans Tous, 
cap de servei de l’Àrea de Seguretat Ciutadana. 
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04.- Obertura de la documentació administrativa i l’oferta econòmica avaluable mitjançant 
fórmules (sobre B - únic) del SUBMINISTRAMENT D'ARMAMENT PER A LA POLICIA 
LOCAL DE PALMA (3 LOTS) (Exp. 2022-039-S). 
 
No hi ha hagut cap licitador presentat al lot 1 d’aquest contracte, i el Sr. Sans diu que comunicarà a la 
Secció de Contractació, mitjançant correu electrònic, si s’ha de tornar a convocar. 
 
A continuació la Mesa procedeix a l’obertura del sobre únic amb la documentació administrativa i 
l’oferta econòmica avaluable mitjançant fórmules, amb el següent resultat:  
 

• ENERGEMA SA compleix amb els requisits i es qualifica com a admès. Fa una oferta 
econòmica per al lot 2 de 3.037,58 € amb l’IVA inclòs i es compromet a reduir el termini de 
lliurament en 40 dies naturals. 

 
• GUARNICIONERIA ROAL SA compleix amb els requisits i es qualifica com a admès. Fa 

una oferta econòmica per al lot 3 de 30,79 € de preus unitaris amb l’IVA inclòs i es 
compromet a reduir el termini de lliurament en 40 dies naturals. 

 
• INSIGNIA UNIFORMES SL compleix amb els requisits i es qualifica com a admès. Fa una 

oferta econòmica per al lot 2 de 4.071,55 € amb l’IVA inclòs i es compromet a reduir el 
termini de lliurament en 40 dies naturals. També fa una oferta econòmica per al lot 3 de 
5.346,63 € amb l’IVA inclòs i es compromet a reduir el termini de lliurament en 40 dies 
naturals. 

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

per al lot 3 de 5.198,77 € amb l’IVA inclòs i es compromet a reduir el termini de lliurament 
en 7 dies naturals. 

 
• REBIS UNIFORMES compleix amb els requisits i es qualifica com a admès. Fa una oferta 

econòmica per al lot 2 de 3.213,45 € amb l’IVA inclòs i es compromet a reduir el termini de 
lliurament en 40 dies naturals. 

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

econòmica per al lot 2 de 2.897,71 € amb l’IVA inclòs i es compromet a reduir el termini de 
lliurament en 30 dies naturals. Aquesta empresa ha aportat un justificant de Correos en el 
que consta que s’ha enviat al servei de Policia Local una mostra de llanternes dins el termini 
establert. 

 
La Mesa acorda nomenar una comissió tècnica, a proposta del Sr. Sans, que estarà integrada pels 
següents funcionaris: la Sra. Catalina Amengual Ramis, TAG de l’àrea delegada de Seguretat 
Ciutadana - Policia Local, la Sra. Magdalena Ferrer Genovart, TAG de l’àrea delegada de Seguretat 
Ciutadana - Policia Local, i el Sr. Andreu Oliva Suau, inspector de la Policia Local. 
 
Les propostes tècniques dels licitadors es remetran al Sr. Sans, mitjançant correu electrònic, perquè 
la Comissió Tècnica emeti l’informe corresponent. 
 
Abandona la sessió el Sr. Sans i s’hi incorporen, telemàticament, el Sr. José Francisco Velázquez 
Arjona, arquitecte del PMH-RIBA, i el Sr. Guillem Balaguer Mayol, cap de departament de la 
Gerència d’Urbanisme. 
 
05.- Informe tècnic relatiu als criteris avaluables mitjançant fórmules relatiu a l'ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ, DIRECCIÓ D'OBRA I 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT PER A LA MILLORA DE LA CONNECTIVITAT 
DE L'ÀMBIT A I B DE EL TERRENY DINS DE L'ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT 
URBÀ SOSTENIBLE I INTEGRAT PLA LITORAL DE PONENT (4 LOTS) (EXP. 2022-010-A). 
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La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi de l'informe de dia 1 de juny de 2022, 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 al licitador JOAN 
JOSEP FORTUNY GIRÓ la documentació necessària per a la posterior adjudicació dels quatre lots 
d’aquest contracte, mitjançant acord de la Junta de Govern, ja que ha resultat ser el titular de l’oferta 
econòmicament més avantatjosa. 
 
06.- Obertura de la documentació administrativa i l’oferta econòmica avaluable mitjançant 
fórmules (sobre A - únic) de la CONTRACTACIÓ MIXTA D’OBRES I SERVEIS DE 
CONSTRUCCIÓ I CREACIÓ D'UN CARRIL BICI-VIANANT CI PASSATEMPS I CR 
VALLDEMOSSA I PROJECTE  D'ENLLUMENAT PÚBLIC INTEGRAL EN CARRIL BICI AL 
C/ PEDRO SANS GARAU I AT PER A LA DIRECCIÓ D'OBRES QUANT A COORDINACIÓ 
SEGURETAT I SALUT, MEDICIÓ, CERTIFICACIÓ I CONTROL DELS MATERIALS DEL 
CARRIL BICI PER ALS VIANANTS AL C/ PEDRO SANS GARAU (2 LOTS) (Exp. 2022-035-O). 
 
Abandona la sessió el Sr. Velázquez. 
 
No s’ha presentat cap licitador al lot 2, i la Mesa acorda, a petició del Sr. Balaguer, proposar a la Junta de 
Govern que es declari desert i no es torni a convocar. 
 
La Mesa  procedeix a l’obertura del sobre únic amb la documentació administrativa i l’oferta econòmica 
de l’únic licitador presentat al lot 1, l’empresa VITRAC OBRA PUBLICA SL, que compleix amb els 
requisits i es qualifica com a admès, i fa una oferta per un percentatge de baixa del 2,70 % sobre el 
pressupost d’execució material. Es compromet a ampliar el termini de garantia en 15 mesos, a reduir el 
termini d’execució en 30 dies, i a contractar dues persones majors de 45 anys. 
 
La Mesa acorda nomenar una comissió tècnica, a proposta del Sr. Balaguer, que estarà integrada pels 
següents funcionaris: la Sra. Maria del Mar Muñoz Faus, tècnica del departament de Planejament, el 
Sr. Tomàs Fortuny Salas, arquitecte del Patronat Municipal de l’Habitage, i la Sra. Karla Marcela 
Solís Pericàs, TAG de Planejament i Gestió Urbanística.  
 
Les propostes tècniques dels licitadors es remetran al Sr. Balaguer, mitjançant correu electrònic, 
perquè la Comissió Tècnica emeti l’informe corresponent. 
 
07.- Obertura de la documentació administrativa i l’oferta econòmica avaluable mitjançant 
fórmules (sobre A - únic) de l’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
LES FUNCIONS DE COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT DE L'EQUIPAMENT  
S’AIGUA DOLÇA, EN LA FASE D'OBRA (Exp. 2022-038-A). 
 
La Mesa procedeix a l’obertura del sobre únic, amb la documentació administrativa i l’oferta econòmica, 
amb el següent resultat: 
 

• BUREAU VERITAS INSPECCION Y TESTING SL compleix amb els requisits i es qualifica 
com a admès. Fa una oferta econòmica per un import de 28.399,34 € amb l’IVA inclòs. 

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

econòmica per un import de 28.695,15 € amb l’IVA inclòs. 
 

• G-SIX INTERNATIONAL ENGINEERING SL compleix amb els requisits i es qualifica com 
a admès. Fa una oferta econòmica per un import de 30.613,00 € amb l’IVA inclòs. 
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• PASD ASESORIA TECNICA Y GESTION DE PROYECTOS SLU compleix amb els requisits 
i es qualifica com a admès. Fa una oferta econòmica per un import de 36.155,03 € amb 
l’IVA inclòs. 

 
 

• PEDRO AMENGUAL COLOM compleix amb els requisits i es qualifica com a admès. Fa 
una oferta econòmica per un import de 27.830,00 € amb l’IVA inclòs. 

 
• PROJECT SOLVERS ASESORES SL compleix amb els requisits i es qualifica com a admès. 

Fa una oferta econòmica per un import de 27.240,62 € amb l’IVA inclòs. 
 
La Mesa acorda nomenar una comissió tècnica, a proposta del Sr. Balaguer, que estarà integrada pels 
següents funcionaris: la Sra. Maria del Mar Muñoz Faus, tècnica del departament de Planejament, el 
Sr. Tomàs Fortuny Salas, arquitecte del Patronat Municipal de l’Habitage, i la Sra. Joana Maria 
Saurina Castell, cap de secció de la Secretaria de Gerència d’Urbanisme. 
 
Les propostes tècniques dels licitadors es remetran al Sr. Balaguer, mitjançant correu electrònic, 
perquè la Comissió Tècnica emeti l’informe corresponent. 
 
08.-Informe tècnic relatiu als criteris avaluables mitjançant fórmules del lot 1 i informe tècnic 
relatiu als criteris de valoració quantificables mitjançant judicis de valor del lot 2 i, si escau, 
obertura del sobre B del lot 2 de l’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE 
L’EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL A GÈNOVA I ENVOLTANTS I L’ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA PER A LA DIRECCIÓ DE LES OBRES (2 LOTS) (Exp. 2022-033-O). 
 
La Mesa procedeix a l’estudi de l’informe de dia 31 de maig de 2022 relatiu als criteris avaluables 
mitjançant fórmules del lot 1 i als criteris de valoració quantificables mitjançant judicis de valor del lot 2, 
i acorda no acceptar-los. Pel que fa al lot 1 només han aplicat el criteri de valoració corresponent al preu i 
no han aplicat els altres criteris de valoració inclosos als plecs. Pel que fa al lot 2 no justifiquen la 
puntuació atorgada a cada apartat. Per aquest motiu, s’acorda requerir a la Comissió Tècnica que emeti 
un nou informe. 
 
Abandona la sessió el Sr. Balaguer i s’hi incorpora, presencialment, el Sr. Josep Lluis Moyà Roig, tècnic 
auxiliar de Cultura. 
 
09.- Informe de justificació de l’oferta anormalment baixa de les empreses DEEJAYSGRUP SL i 
SUPERNOVA ASISTENCIAS SLU dels SERVEIS NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ 
DEL PROGRAMA "CINEMA A LA FRESCA" 2022-2024 (Exp. 2022-019-A). 
 
La Mesa procedeix a l’estudi de l’informe de justificació de l’oferta anormalment baixa, de dia 26 de 
maig de 2022, i resulta conforme. 
 
La Mesa accepta i incorpora a l’expedient l’esmentat informe i acorda, segons les conclusions del mateix, 
proposar a la Junta de Govern l’exclusió de les empreses DEEJAYSGRUP SL i SUPERNOVA 
ASISTENCIAS SLU, ja que no han justificat les seves ofertes anormalment baixes. La Mesa acorda 
requerir a la Comissió Tècnica que es procedeixi a emetre un informe de valoració de criteris avaluables 
mitjançant fórmules de l’únic licitador no exclòs, l’empresa TRES SETZE 35 SL. 
 
Abandona la sessió el Sr. Moyà i s’hi incorpora, telemàticament, la Sra. Montserrat Molins Duran, cap 
de departament de Mobilitat. 
 
SOBRE LA MESA: Informe tècnic relatiu als criteris avaluables mitjançant fórmules dels lots 3 i 4 
i proposta de modificació de la Comissió Tècnica del SUBMINISTRAMENT DE TRES 
VEHICLES ELÈCTRICS AMB BATERIES EN PROPIETAT PER A L'ÀREA DE BATLIA, I 
DOS VEHICLES ELÈCTRICS AMB BATERIES EN PROPIETAT PER A L'ÀREA DE 
MOBILITAT SOSTENIBLE (4 LOTS) (Exp. 2022-028-S). 
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S’ha revisat la resolució del TACRC que preveu la sol·licitud d’esmena de deficiències als sobres 
que contenen documentació relativa a criteris de valoració mitjançant fórmules. 
 
La Sra. Ginard diu que aquesta resolució no s’adapta al cas que ens ocupa, ja que donar un termini 
per tal que l’empresa ens indiqui la marca, model i tipus dels vehicles que oferta, implica donar-li 
l’opció a què pugui variar la seva oferta. 
 
Es procedeix a l’estudi de l’informe i la Mesa accepta i incorpora a l’expedient l’esmentat informe i 
acorda proposar l’exclusió de l’empresa DIBAUTO PLUS SA de la licitació dels lots 3 i 4 perquè, 
segons les conclusions del mateix, la seva oferta no s’ajusta als requeriments del Plec de Clàusules 
Administratives d’aquest contracte. A petició de la Sra. Molins, s’acorda proposar a la Junta de 
Govern que, ja que no hi ha més licitadors per als lots 3 i 4, es declarin deserts i no es tornin a 
convocar. 
 
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 10.49 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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