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MESA DE CONTRACTACIÓ 
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A LA VALORACIÓ DE LA 

DOCUMENTACIÓ PRESENTADA, I ACORDAR ALLÒ PROCEDENT EN RELACIÓ A 

LES LICITADORES QUE NO  HAN PRESENTAT LA DOCUMENTACIÓ, A LA LLUM 

DELS INFORMES TÈCNICS SOL·LICITATS EN L’EXPEDIENT, I SI ESCAU PROPOSTA 

D’ADJUDICACIÓ. 

 

Núm. Sessió: 4 
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, 29 de desembre de 2.017 

 

Quan són les 9:00 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 (Secretària accidental) 

Maria Suau Juan 

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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Vocal 6 (Interventora) 

Caterina Crespí Serra 

Secretari: 

Sebastià Gallardo de Arriba 

 

 

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 27 de novembre de 2.017, la Mesa de contractació de l’expedient de referència va 

procedir a realitzar la classificació de les ofertes i a la proposta de les empreses 

seleccionades en l’acord marc, en cadascun dels quatre lots del contracte, de conformitat 

amb l’establert al plec de clàusules administratives; Així mateix, es va acordar requerir 

les empreses seleccionades, per termini de deu dies hàbils, als efectes de presentar la 

documentació establerta en els articles 146 i 151 del Text Refós de la Llei de Contractes 

del Sector Públic i en el plec administratiu.  

 

En data 4 de desembre de 2.017 es varen efectuar els requeriments esmentats, mitjançant 

notificació electrònica, a excepció del requeriment a la candidata Sra. Bauzá que es va 

efectuar en data 12 de desembre de 2.017. 

 

Una vegada transcorregut el termini conferit, les licitadores seleccionades han presentat 

escrits amb aportació de documentació, a excepció de les següents licitadores que no han 

complimentat el requeriment en cap sentit: 

- GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING (LOTS 1 i 2) 

- ATENEA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENT (LOT 3) 

 

En data 27 de desembre de 2.017, s’ha sol·licitat per l’òrgan de contractació al servei 

d’informàtica l’emissió d’informe en relació a la complimentació del tràmit de 

requeriment de documentació a les entitats esmentades mitjançant notificació electrònica, 

d’acord amb l’establert al plec de clàusules administratives particulars que regeixen la 

licitació. 

 

En data 29 de desembre de 2.017, el servei d’informàtica ha emès informe, el qual 

s’adjunta a la present acta, en el qual s’indica que en el cas del tràmit de notificació a 

l’entitat GRUSAMAR de les dades obrants a l’aplicació informàtica s’evidencia que no 

es va incloure l’adreça de correu electrònic facilitada per la interessada per a la 

notificació, i que malgrat que la notificació va estar disponible en la seu electrònica en els 

termes establerts, la interessada no es va enviar avís de notificació a l’adreça de correu 

electrònic.  

 

D’acord amb l’informe emès pel servei d’informàtica, pel Secretari de la Mesa s’informa 

que considera procedent l’exclusió de la interessada ATENEA per no haver presentat cap 

documentació dins el termini establert, malgrat haver estat enviat l’avís de notificació a 
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l’adreça electrònica per ella indicada i haver-se complimentat el tràmit de requeriment de 

notificació d’acord amb l’establert al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 

Públic i al plec administratiu de clàusules particulars de l’expedient, procedint així mateix 

per aplicació de l’establert a l’article 151 del TRLCSP i al plec administratiu de l’acord 

marc, efectuar el requeriment de documentació al candidat que ocupa la següent posició 

en la classificació, per tal de completar el número d’adjudicataris a seleccionar, i que 

passa a ocupar la cinquena plaça per exclusió de l’entitat ATENEA, Sr. Jaume Viver 

Pizà. 

 

En canvi, considera que procedeix la retroacció d’actuacions respecte del tràmit de 

requeriment de documentació a la interessada GRUSAMAR INGENIERIA Y 

CONSULTING, SL, i practicar dita actuació novament remetent l’avís a l’adreça 

electrònica indicada per la interessada en la licitació, tal com s’estableix al plec 

administratiu, atès que la interessada no va poder tenir coneixement de la notificació. 

 

II.- A continuació la Mesa procedeix a la revisió de la documentació presentada per la 

resta d’empreses seleccionades, amb el següent resultat:  

 

- Dins la documentació presentada per l’entitat INESPRO (lot 4), falta la sol·licitud 

d’aportació del certificat d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries 

amb l’Ajuntament d’Alcúdia. 

 

La resta de documentació presentada per les licitadores s’ajusta a l’establert als plecs i als 

articles 146 i 151 del TRLCSP.  

 

En relació a la valoració i qualificació de la documentació presentada i la possibilitat o no 

d’esmena de deficiències o no presentació de la documentació en termini pel Secretari de 

la Mesa s’informa que: 

 

L’informe núm. 6/2013, de 20 de desembre, de la Junta Consultiva de Contractació 

Administrativa de les Illes Balears, sobre diverses qüestions relatives a la interpretació 

de l'apartat 4 de l'article 146 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 

introduït per la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva 

internacionalització, en la seva conclusió Tercera, que remet a la consideració jurídica 

6ª del mateix, en relació als dusbtes plantejats sobre el termini per presentar aquesta 

documentació, l'òrgan que ha de valorar-la, a la possibilitat d'atorgar un termini 

d'esmena de les deficiències observades en la documentació i de quin termini es 

tractaria, i , finalment, a les conseqüències que tindria el fet que el licitador no presentés 

els documents acreditatius o no esmenés les deficiències que s'haguessin detectat en la 

documentació, o el fet que es detectés una falsedat en el manifestat en la declaració 

responsable. 

 

En aquest sentit la Junta Consultiva en la consideració jurídica Sisena de l’informe 

considera que: 
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“El primer paràgraf de l'apartat 4 de l'article 146 del TRLCSP disposa que el licitador a favor del 
qual recaigui la proposta d'adjudicació ha d'acreditar davant l'òrgan de contractació, prèviament 
a l'adjudicació del contracte, la possessió i validesa dels documents exigits. 
Tot i que aquest precepte no estableix quin és el termini per presentar la documentació a què es 
refereix l'article 146.1 del TRLCSP, que acredita el compliment de les condicions establertes per 
ser adjudicatari del contracte -la aportació es va substituir inicialment per una declaració 
responsable- , s'ha d'entendre, en bona lògica, que aquest termini és el mateix que preveu 
l'article 151.2 del TRLCSP, article que s'ha d'aplicar analògicament en aquest cas, i que fixa un 
termini de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà del dia en què el licitador que hagi presentat 
l'oferta econòmicament més avantatjosa hagués rebut el requeriment, perquè presenti la 
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, de disposar efectivament dels mitjans que s'hagués 
compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte i d'haver constituït la garantia 
definitiva que sigui procedent. 
Quant a l'òrgan que ha de valorar i qualificar la documentació que presenti el licitador en aquest 
moment procedimental, s'ha d'entendre que l'òrgan de contractació pot encomanar la 
qualificació d'aquesta documentació a la Mesa de Contractació o la unitat gestora de l'expedient 
de contractació en funció que consideri que en l'expedient concret és més àgil i eficient 
l'actuació de la 1 que de l'altra. 
Quant a la possibilitat d'atorgar un termini d'esmena de les deficiències observades en la 
documentació que aporti el licitador seleccionat per a l'adjudicació i de quin termini es tractaria, 
s'ha de concedir un termini d'esmena no superior a tres dies hàbils, per aplicació analògica de l' 
article 81.2 del Reglament General. 
Finalment, l'escrit de consulta planteja quines són les conseqüències que tindria el fet que el 
licitador no presentés els documents acreditatius o no esmenés les deficiències que s'haguessin 
detectat en la documentació, o el fet que es detectés una falsedat en el manifestat en la 
declaració responsable. 
Si el licitador no presenta els documents acreditatius o no esmena les deficiències detectades 
en la documentació, s'ha d'entendre que el licitador ha retirat la seva oferta, amb les 
conseqüències següents: 
- Es requerirà al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, 
perquè presenti la mateixa documentació, és a dir, tant la documentació a què fa referència 
l'article 146.1 com aquella a què es refereix l'article 151.2. 
- No procedeix tornar a valorar les ofertes dels licitadors. 

 

D’acord amb l’exposat es considera procedent atorgar termini d’esmena per tres dies 

hàbils a l’entitat INESPRO, respecte del document omès, atès que dita licitadora sí ha 

presentat la resta de documentació requerida dins termini, i es tracta d’un simple error o 

esmena, i en canvi procedeix l’exclusió de la licitadora ATENEA, atès que no ha 

presentat cap documentació dins el termini conferit, malgrat haver-se complimentat el 

tràmit de notificació electrònica en els termes legals i establerts al plec administratiu.  

 

La Mesa per unanimitat dels presents admet els informes emesos pel servei d’informàtica 

i pel Secretari de la Mesa respectivament, els fa seus, i de conformitat amb els mateixos 

acorda: 

 

Primer.- Excloure la proposició presentada per ATENEA SEGURIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE en el Lot núm. 3 de la licitació (coordinació de seguretat i salut), per no 
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haver presentat la documentació acreditativa del compliment dels requisits establerts als 

articles 146 i 151 del TRLCSP, dins el termini conferit. 

 

Segon.- Requerir al licitador Sr. JAUME VIVER PIZÀ, en el lot 3 de licitació 

(coordinació de seguretat i salut) per tal que en el termini màxim de DEU dies hàbils 

comptadors des del dia següent a la recepció, presenti la documentació indicada en els 

plecs. 

 

Tercer.- Acordar realitzar novament el tràmit de requeriment de documentació 

acreditativa de compliment de requisits establerts als articles 146 i 151 del TRLCSP, a 

l’entitat GRUSAMAR, INGENIERIA Y CONSULTING, SL, d’acord amb l’establert al 

plec administratiu, mitjançant notificació electrònica en la seu electrònica municipal 

segons l’establert al plec administratiu, efectuant avís de la notificació a l’adreça 

electrònica indicada per la licitadora en la documentació administrativa aportada en el 

sobre 1 de la licitació.  

 

Quart.- Requerir l’entitat INESPRO, SL, per termini de tres dies hàbils, per tal que 

esmeni la documentació presentada amb l’aportació del certificat d’estar al corrent 

d’obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Alcúdia. 

 

Cinquè.- Ratificar en la resta el quadre de classificació i la proposta de selecció que 

figura a l’Acta de la sessió núm. 3 de la Mesa, que s’eleva a definitiu sense perjudici del 

que resulti de la documentació ara requerida. 

 

Sisè.- Facultar el servei de contractació per a la revisió i valoració de la documentació ara 

esmentada a presentar per les licitadores.  

 

Quart.- Publicar l’acta de la sessió al tauler de contractació (perfil del contractant), als 

efectes pertinents i d’informació als licitadors. 

 

III.- A continuació, sent les 9:20 hores, per la Mesa es procedeix a la celebració d’acte 

públic per donar compte del resultat de la valoració de la documentació i de la proposta 

d’acord, sense que hi hagi assistència, per la qual cosa l’anterior proposta s’eleva a 

definitiva en tots els seus termes.  

 

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, quan són les 9:20 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 del President.   

 

El secretari de la Mesa     El President  

 

 

 

 

Sebastià Gallardo de Arriba    Joana Maria Bennàsar Serra 
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