
  Ajuntament d’Alcúdia 
  Contractació  
  Major, 9 - 07400  Alcúdia - Mallorca 
  http://www.alcudia.net   sgallardo@alcudia.net 

 Tel: 971 89 71 00   Fax: 971 54 65 15 
 

CN-36/2017 
 

 
 
 

 

1 

 

 

MESA DE CONTRACTACIÓ 
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A L’OBERTURA DE LES OFERTES I SI 

ESCAU PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ. 

 

Núm. Sessió: 2 
Composició de la Mesa:  

Presidenta: Joana Maria Bennàsar Serra (regidora)  

Suplent presidenta: Joaquín Cantalapiedra Aloy (regidor) 

Vocal 1: Domingo Bonnín Daniel (regidor) 

Suplent vocal 1: Catalina Moll Isern (regidora) 

Vocal 2: Joan Gaspar Vallori Guayta (regidor) 

Suplent vocal 2: Pere Malondra Sánchez (regidor) 

Vocal 3: Josefina Linares Capó (regidora). 

Suplent vocal 3: Laura Serra Martín (regidora). 

Vocal 4: Tomàs Adrover Albertí (regidor). 

Suplent vocal 4: M. Del Carme Garcia Cerdà (regidora). 

Vocal 5: Joan Seguí Serra (Secretari municipal) 

Suplent vocal 5: Maria Suau Juan (TAG). 

Vocal 6: Caterina Crespí Serra (Interventora municipal). 

Suplent vocal 6: Gorka Muntaner de Diego (TAE d’Intervenció).  

Secretari de la Mesa: Belén Lloret García (TAG) 

Suplent secretari de la Mesa: Sebastià Gallardo de Arriba (TAG). 

 
Assistents: 

President:  

Joana Maria Bennàsar Serra 

 

Alcúdia, 23 de novembre de 2.017 

 

Quan són les 13:00 hores, es reuneixen a la Sala 

de Plens, els membres de la Mesa de 

Contractació de la licitació de referència, que es 

relacionen al marge. 

Vocal 1 (regidor) 

Domingo Bonnín Daniel 

Vocal 2 (regidor) 

Joan Gaspar Vallori Guayta 

Vocal 3 (regidora) 

 

Vocal 4 (regidor) 

 

Vocal 5 (Secretari de la corporació) 

Joan Seguí Serra 

Vocal 6 (Interventora) 

Caterina Crespí Serra 

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ:  36/2017  

TIPUS DE CONTRACTE: SERVEIS  

TÍTOL:  ACORD MARC DE SERVEIS DE DIRECCIÓ FACULTATIVA, COORDINACIÓ DE 

SEGURETAT I SALUT I SERVEIS ARQUEOLÒGICS DE LES OBRES PROMOGUDES PER 

L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA.  

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: REGIDORA DELEGADA D’HISENDA, CONTRACTACIÓ I 

ESTADÍSTICA 
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Secretari: 

Sebastià Gallardo de Arriba 

 

1) Han justificat la seva absència: 

2) Abstenció: La Sra. Maria Belén Lloret Garcia, Secretària de la mesa de contractació, 

va presentar escrit al registre de la corporació (RGE 9338/2017), en data 31 

d’octubre, mitjançant el qual s’abstén de participar en el procediment, per estar 

incursa en causa d’abstenció de les establertes a l’article 23.2.b) de la Llei 40/2015, 

per trobar-se en situació de fet assimilable al vincle matrimonial amb un dels 

licitadors. 

 

I.- La presidenta de la Mesa obri la sessió i demana al secretari que doni trasllat de les 

actuacions portades a terme en relació a aquesta contractació de de la darrera sessió. 

 

El Secretari de la Mesa informa del següent: 

 

 En data 9 de novembre de 2.017, la Mesa de contractació, en la seva sessió de 

constitució va prendre els següents acords: 

Primer.- Excloure la proposició presentada pel Sr. PATRICK MORRO 

LALLEMAND, per extemporània. 

Segon.- Posar de manifest davant l’òrgan de contractació la possible existència 

de prohibició de contractar, de les establertes a l’article 60.1.g) del TRLCSP, en 

el licitador Sr. Morano, i proposar a l’òrgan delegat de contractació iniciar 

procediment contradictori per a la determinació de l’existència o no de causa de 

prohibició de contractar en el licitador Sr. Morano, amb audiència a l’interessat, 

amb suspensió de l’acte d’obertura d’ofertes del sobre 2 fins que l’òrgan de 

contractació s’hagi pronunciat o es resolgui l’incident, segons escaigui.  

mitjançant resolució de la Regidora Delegada d’Hisenda, Contractació i 

Estadística, es va iniciar l’expedient de contractació, per tramitació  ordinària, de 

l´acord marc dels serveis de direcció facultativa (direcció d´obra i direcció 

d´execució material), coordinació de seguretat i salut i serveis arqueològics de 

les obres promogudes per l´Ajuntament d´Alcúdia, expedient que es tramitarà 

mitjançant procediment obert, oferta econòmica més avantatjosa i diversos 

criteris d’adjudicació, expedient de contractació núm. CN-36/2017, dividit en 4 

lots. 

 En data 10 de novembre de 2017, la Regidora delegada de contractació, va dictar 

resolució núm. 1.854/2017 d’inici de procediment incidental per a la determinació o 

no d’existència de causa de prohibició de contractar en el Sr. Luis Alberto Morano 

Oliver, la qual fou objecte de notificació a l’interessat en data 13 de novembre de 

2.017.  

 En data 16 de novembre de 2.017 (RGE 9998/2017) l’interessat va presentar escrit 

d’al·legacions. 

 En data 20 de novembre de 2017, la Regidora delegada de contractació, va dictar la 

resolució núm. 1.924/2017, mitjançant la que declara l’existència de causa de 

prohibició de contractar amb l’Ajuntament d’Alcúdia, en el Sr. Luis Alberto Morano 

Oliver, de les establertes a l’article 60.1.g) del TRLCSP, prohibició que es 
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mantindrà mentre concorri la circumstància que la determina, la qual fou notificada 

a l’interessat mitjançant la posada a disposició a la seu electrònica de l’Ajuntament 

d’Alcúdia, en data 22 de novembre de 2.017 (RGS 4499/2017). En la mateixa 

resolució, va acordar aixecar la suspensió del procediment de licitació i convocar la 

mesa de contractació a l’objecte de la continuació del procediment i per a l’obertura 

de les ofertes de la licitació, per al dijous 23 de novembre a les 13 h. 

 

II.- D’acord amb l’exposat, la Mesa per unanimitat acorda l’exclusió del licitador Sr. 

Morano, per existència actualment de causa de prohibició de contractar amb 

l’Ajuntament d’Alcúdia. 

 

A continuació el Secretari de la Mesa passa a donar compte de les propostes que han 

resultat finalment admeses a la licitació, pel seu ordre cronològic de presentació al 

Registre d’Entrada de l’Ajuntament, les quals es transcriuen a continuació: 

 

NÚM. 
ORD 

ENTITAT 
LICITADORA NIF RGE 

FAX 
CORREUS 

DATA 
PRESENTACIÓ 

OFERTA 
LOT 

1 
LOT 

2 
LOT 

3 
LOT 

4 

1 
DIAGNOSTICO Y CONTROL DE SALUD 

LABORAL SL (DICONSAL)   
8983 NO 23/10/2017 NO NO SI NO 

2 
INGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS 
EUROPEOS, SL (INESPRO)   

9281 SI 27/10/2017         

3 JOAN DAVID MARTINEZ JOFRE   9282 NO 30/10/2017 SI SI SI NO 

4 MARC MORRO CIFRE   9283 NO 30/10/2017 SI SI SI NO 

5 JAUME VIVER PIZÁ   9291 NO 30/10/2017 NO NO SI NO 

6 MARIA DE LA PAU PONS FIOL   9292 NO 30/10/2017 SI SI SI NO 

7 MIGUEL PASCUAL AMORÓS   9300 NO 30/10/2017 SI NO NO NO 

8 GARAU INGENIEROS, SLU   9304 SI 30/10/2017 SI SI NO NO 

9 GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING   9314 SI 30/10/2017 SI SI NO NO 

10 ATENEA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
  

9315 SI 30/10/2017 NO NO SI NO 

11 DAVID JAVALOYAS MOLINA   9320 NO 30/10/2017 NO NO NO SI 

12 MAGDALENA SASTRE MORRO   9321 NO 30/10/2017 NO NO NO SI 

13 JOSEP REYNES MARTORELL   9325 NO 30/10/2017 SI SI SI NO 

14 JOANA BAUZA MORA   9326 NO 30/10/2017 SI SI SI NO 

15 
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ 

CARBALLES   
9336 SI 30/10/2017 SI NO NO NO 

16 JUANA ANA SALVA CABRER   9337 SI 30/10/2017 SI NO NO NO 

 

III.- A continuació es procedeix per la Mesa a l’acte públic d’obertura del sobre núm. 2: 

 

Hi assisteixen: 

 

– MAGDALENA SASTRE MORRO 

 

El secretari de la mesa comprova les dades identificadores del representants, quedant 

constància a l’expedient. 
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Tot seguit el secretari de la Mesa procedeix a donar compte del resultat de l’obertura del 

Sobre número 1, i de les proposicions declarades admeses i excloses i que són els 

indicats anteriorment. 

 

A continuació es procedeix a l’obertura del sobre núm. 2, oferta (Annex I), per a cada 

lot del contracte, de forma prèvia es comprova la concordança i exactitud de les dades 

esmentades amb el recompte de proposicions presentades i admeses que s’exhibeixen, 

així com el fet que els sobres que contenen les proposicions corresponents al sobre 

Núm. 2 es troben tots damunt la taula, i en les mateixes condicions que foren entregats, 

tancats i/o precintats, havent-se complit les condicions de secret de la seva custòdia. 

 

D’acord amb l’establert al plec es seleccionaran un màxim de 5 empreses o 

professionals per a cada lot, que es comprometran a participar en els procediments 

d´adjudicació dels contractes basats.  

 

No obstant això, en els lots 1 i 2 es podrà superar aquest límit, tan sols als efectes de 

poder disposar d’un mínim de dos licitadors per a cadascun dels grups de titulació 

indicats als articles 12 i 13, respectivament, de la Llei 38/1.999, de 5 de novembre, 

d’Ordenació de l’Edificació. 

 

Es procedeix a l’obertura del Sobre «2», el contingut de les propostes es llegeix en veu 

alta per a tots els assistents, seguint l’ordre numèric dels quatre lots del contracte:  

 

En l’obertura dels sobres la Mesa detecta les següents incidències: 

- Apartats a.1) i a.2) dels criteris d’adjudicació: Hi ha licitadors que enlloc 

d’indicar el número d’increment de visites i d’aportació d’actes s’han limitat a 

marcar una x, en el requadre del model habilitat en relació als apartats a.1) i a.2) 

dels criteris d’adjudicació del contracte. Atès que el criteri objecte de puntuació 

és justament el número d’increment de visites i el número d’aportació d’actes de 

visites, la Mesa acorda per unanimitat valorar amb 0 punts les proposicions que 

han indicat una x en aquest apartat, per impossibilitat de determinar el número 

de visites o actes que s’ofereixen.  

- Apartat a.3): dels criteris d’adjudicació (major experiència del personal adscrit): 

la Mesa acorda per unanimitat no valorar les propostes que enlloc d’incloure el 

corresponent certificat d’obra executada expedit per organisme públic o privat 

competent, han incorporat tan sols relacions curriculars, però sense aportar els 

certificats.  

- Apartat a.3): En relació al licitador Miquel Pascual Amorós la Mesa acorda no 

valorar la sol·licitud d’aportació d’ofici per l’Ajuntament de certificat de l’obra 

executada, atès que la contractista de l’Ajuntament segons indica l’interessat és 

l’empresa GEMA, i no el propi licitador. 

- Apartat a.3): Sí es valoren els certificats sol·licitats per a expedició d’ofici per 

l’Ajuntament d’Alcúdia respecte d’obres realitzades pel propi Ajuntament, 

sol·licitats dins el termini de presentació de proposicions, el rebut justificatiu de 

la sol·licitud dels quals es troba dins el sobre de les ofertes, corresponents a 

sol·licituds formulades directament per la contractista. 
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- Apartat a.3): En relació a la valoració de certificats d’obra executada, només es 

valoraran els certificats d’obra executada que indiquin la persona que ha realitzat 

els treballs o serveis sempre i quan dita persona correspongui al personal tècnic 

que la licitadora hagi indicat que adscriurà a l’execució del contracte.  

 

D’acord amb això, la Mesa acorda remetre la valoració dels certificats aportats per les 

licitadores en l’apartat a.3) al secretari de la Mesa, perquè n’efectuï la revisió, i acorda 

donar per finalitzada la sessió. 

 

Per la Mesa s’indica als assistents si tenen alguna cosa a manifestar, sense que se’n 

formulin manifestacions o observacions, per la Sra. Sastre vol realitzar les següents 

manifestacions: 

- Que en relació al lot del Servei d’Arqueologia no està d’acord amb el fet que es 

sol·licitin certificats d’obra executada, atès que els arqueòlegs no funcionen amb 

aquest paràmetre i que s’hauria d’haver diferenciat en el plec. 

- Que sol·licita li siguin valorats els certificats d’obra realitzada per a 

l’Ajuntament d’Alcúdia relativa a la restauració dels baluards. La Mesa 

considera que no procedeix atès que es tracta d’una obra no finalitzada, 

justament pendent de resoldre. 

 

La Mesa acorda fixar la propera sessió, a l’objecte de realitzar la proposta de classificació 

de les ofertes per al proper dilluns 27 de novembre, a les 9:00 hores del matí, al saló de 

plens de la corporació. 

 

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, quan són les 14:40 h de la data 

indicada a l’encapçalament, del contingut de la qual s’estén la present acta, de la que com 

a Secretari, don fe, amb el vist i plau de la Presidenta.   

 

El secretari de la Mesa     La Presidenta  

 

 

 

 

Sebastià Gallardo de Arriba    Joana Maria Bennàsar Serra 
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