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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIO 

  
 
Denominació: OBRES DE SECTORITZACIÓ DEL SECTOR 6 I ACTUACIONS 
PUNTUALS XARXES D’AIGUES POTABLE I RESIDUALS SECTOR 6 DE 
MANACOR (Exp. 2/2017) 
 
Procediment obert, tramitació urgent, diversos criteris de selecció de l’adjudicatari  
 
Preu base màxim de licitació: 424.999,61 euros, més el 21% d’IVA com partida 
independent (89.249,91 euros). Cost total per a l’Administració: 514.249,52 euros  IVA 
inclòs 
 
Lloc: Secretaria 
Data: 15 de febrer de 2017 
Horari: 14:00 a 14:15 hores 
 
Assistents: 
 
Presidenta de la Mesa:  
Isabel Febrer Gelabert 
 
Vocals: 
 Isabel M. Fuster Fuster, secretària general acctal 

Norberto Gonzalez Osorio, interventora municipal 
 Joan Pascual Femenias, arquitecte municipal 
 
Secretaria de la Mesa: 
Catalina Rosa Pons Taberner 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
L’objecte de la sessió és la constitució de la mesa i l’obertura del sobre A: documentació 
administrativa i referències per optar al contracte. 
 
El secretari de la Mesa llegeix l’anunci de licitació i les disposicions legals aplicables a l’acte 
administratiu a què es refereix aquest document, i dona compte de les proposicions presentades, 
el detall de la qual és el següent: 
 
La Mesa procedeix a la qualificació de la documentació administrativa de les pliques 
presentades, amb el següent resultat: 
 
PLICA NÚM. 1.- Presentada en data 13 de febrer de 2017 amb els núms. 2274, 2275 de RGE 
(sobres A, B), per la mercantil MELCHOR MASCARO SAU AMB NIF A07045248, 
representada per la Sra. Antònia Mascaró Martorell amb DNI núm. 43009301Z 
 
PLICA NÚM. 2.- S’ha comunicat per fax en temps i forma (RGE fax: 2229) que la plica ha 
estat presentada a l’oficina de correus per VIAS Y OBRAS PUBLICAS SA (VOPSA) amb NIF 
A07053374, representada pels Srs. Pedro Mir Sastre i Juan Gabriel Pujol Hurtado amb DNI 
núms. 42950852P i 43078005V respectivament   i la documentació ha tingut entrada a aquesta 
Corporació el 14 de febrer de 2017 amb els núms. 2291, 2292 de RGE (sobres A i B). 



 
PLICA NÚM. 3.- S’ha comunicat per fax en temps i forma (RGE fax: 2251) que la plica ha 
estat presentada a l’oficina de correus per ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU 
amb NIF A08112716, represetnada per la Sra. Cristina Pons Pujol amb DNI núm. 40532815F i 
la documentació ha tingut entrada a aquesta Corporació el 14 de febrer de 20172298, 2299 de 
RGE (sobres A i B) 
 
PLICA NÚM. 4.- S’ha comunicat per fax en temps i forma (RGE fax: 2261) que la plica ha 
estat presentada a l’oficina de correus per FCC AQUALIA SA amb NIF A26019992, 
representada pel Sr. Juan Luis Castillo Castilla amb DNI núm. 39683280T i la documentació ha 
tingut entrada a aquesta Corporació el 14 de febrer de 2017 amb els núms. 2293, 2295 de RGE 
(sobres A i B) 
 
PLICA NÚM. 5.- S’ha comunicat per fax en temps i forma (RGE fax: 2272) que la plica ha 
estat presentada a l’oficina de correus per AQUAMBIENTE SAU amb NIF A08332975, 
representada pel Sr. Julio Fco. Ramon-Laca Menéndez de Luarca amb DNI núm. 50713689T i 
la documentació ha tingut entrada a aquesta Corporació el 14 de febrer de 2017 amb els núms. 
2300, 2304 de RGE (sobres A i B) 
 
PLICA NÚM. 6.- S’ha comunicat per fax en temps i forma que la plica ha estat presentada a 
l’oficina de correus per AGLOMERADOS MALLORCA SA amb NIF A07115934, 
representada pel Sr. Jaume Simó Lladó i la documentació ha tingut entrada a aquesta 
Corporació el 14 de febrer de 2017 amb els núms. 2296, 2297 de RGE (sobres A i B) 
 
La Mesa procedeix a la qualificació de la documentació administrativa de les pliques 
presentades, amb el següent resultat: 
 
1.- MELCHOR MASCARO S A U: Aporta la declaració responsable del licitador indicant que 
compleix les condicions establertes legalment per a contractar amb l’Administració, que no està 
incurs en causa de prohibició i d’estar al corrent amb les seves obligacions tributàries, així com  
l’adressa de correu electrònic. Declara que té en plantilla un nombre de treballadors 
discapacitats igual o superior al 2% sobre el total de la plantilla. Manifesta que no te intenció de 
subcontractar i que pertany a un grup empresarial però que cap de les empreses que hi pertanyen 
es presenta a aquesta licitació. La Mesa per unanimitat acorda la seva admissió. 
 
2.- VIAS Y OBRAS PUBLICAS SA (VOPSA): Aporta la declaració responsable del licitador 
indicant que compleix les condicions establertes legalment per a contractar amb 
l’Administració, que no està incurs en causa de prohibició i d’estar al corrent amb les seves 
obligacions tributàries, així com  l’adressa de correu electrònic. Declara que no té en plantilla un 
nombre de treballadors discapacitats igual o superior al 2% sobre el total de la plantilla. 
Manifesta que no te intenció de subcontractar i que  no pertany a cap grup empresarial. La Mesa 
per unanimitat acorda la seva admissió. 
 
3.- ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU: Aporta la declaració responsable del 
licitador indicant que compleix les condicions establertes legalment per a contractar amb 
l’Administració, que no està incurs en causa de prohibició i d’estar al corrent amb les seves 
obligacions tributàries, així com  l’adressa de correu electrònic. Declara que té en plantilla un 
nombre de treballadors discapacitats igual o superior al 2% sobre el total de la plantilla. 
Manifesta que subcontractarà un 15,49% de l’obra (10,85% enderrocs i moviments de terres; 
4,64% regs i paviments asfàltics) i que pertany a un grup empresarial però que cap de les 
empreses que hi pertanyen es presenta a aquesta licitació. La Mesa per unanimitat acorda la seva 
admissió. 
 
4.- FCC AQUALIA SA: Aporta la declaració responsable del licitador indicant que compleix 
les condicions establertes legalment per a contractar amb l’Administració, que no està incurs en 
causa de prohibició i d’estar al corrent amb les seves obligacions tributàries, així com  l’adressa 



de correu electrònic. Declara que té en plantilla un nombre de treballadors discapacitats igual o 
superior al 2% sobre el total de la plantilla. Manifesta que subcontractarà un 42% de l’obra 
(Obra civil demolicio, excavació, pavimentacio) i que pertany a un grup empresarial però que 
cap de les empreses que hi pertanyen es presenta a aquesta licitació. La Mesa per unanimitat 
acorda la seva admissió. 
 
5.- AQUAMBIENTE SAU: Aporta la declaració responsable del licitador indicant que 
compleix les condicions establertes legalment per a contractar amb l’Administració, que no està 
incurs en causa de prohibició i d’estar al corrent amb les seves obligacions tributàries, així com  
l’adressa de correu electrònic. Declara que té en plantilla un nombre de treballadors 
discapacitats igual o superior al 2% sobre el total de la plantilla. Manifesta que subcontractarà 
un 11,28% de l’obra (barretja bituminosa en calent, excavació manual, excavació catas, formigó 
armat) i que no pertany a cap grup empresarial. La Mesa per unanimitat acorda la seva admissió. 
 
6.- AGLOMERADOS MALLORCA SA (AGLOMSA): Aporta la declaració responsable del 
licitador indicant que compleix les condicions establertes legalment per a contractar amb 
l’Administració, que no està incurs en causa de prohibició i d’estar al corrent amb les seves 
obligacions tributàries, així com  l’adressa de correu electrònic. Declara que té en plantilla un 
nombre de treballadors discapacitats igual o superior al 2% sobre el total de la plantilla. 
Manifesta que subcontractarà un 10% de l’obra (llauneria) i que no pertany a cap grup 
empresarial. La Mesa per unanimitat acorda la seva admissió. 
 
La presidenta  signa l’acta juntament amb el secretari que en dóna fe. 
 
El secretari    La presidenta    Els vocals 


