
08/2017  
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 

QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIO 
  
 
Denominació: SERVEIS DE SEGUIMENT DE CAMP I DIAGNÒSTIC DE 
COMPLIMENT DEL CONTRCTE DE NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA I 
TRANSPORT DE RESIDUS URBANS, RECOLLIDA SELECTIVA I GESTIÓ DE 
L’ECOPARC I PARC VERD DEL TERME DE MANACOR (Exp. 07/2017) 
 
Procediment obert, tramitació ordinària, diversos criteris  
 
Preu base màxim de licitació: 15.888,25 sense IVA, més el 21% d’IVA com partida 
independent (3.336,53 euros). Cost total per a l’Administració: 19.224,79 euros, IVA inclòs 
 
Lloc: Secretaria 
Data: 10 de març de 2017 
Horari: 12:45 a 13:10 hores 
 
Assistents: 
President de la Mesa:  
Pedro Rosselló Cerdà 
 
Vocals: 
 Isabel M. Fuster Fuster, secretària general acctal. 
 Sebastià Nadal Fons, interventor acctal. per suplència. 
 Isabel Febrer Gelabert, delegada de contractació 
 
Secretària 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. 
 
La secretària 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: 
 
PLICA NUM. 1.- Presentada en data 3 de març amb els núms. 3162, 3163 de RGE (sobres A, 
B), per ANTONI MARCH VIGUERET amb DNI núm. 43128248M 
 
PLICA NÚM. 2.- Presentada en data 6 de març de 2017 amb el núm. 3248 de RGE (sobres 
A,B), per la mercantil GEST MEDI AMBIENTAL I TURISME SL amb CIF B57934416, 
representada per la Sra. Neus Lliteras Reche amb DNI núm. 18226911D 
 
PLICA NÚM. 3.- Presentada ean data 6 de març de 2017 amb el núm. 3276 de RGE (sobres A i 
B), per la mercantil GRAM ILLES BALEARS 21 SL amb NIF B57370470, representada pel Sr. 
Pere Soberats March amb DNI núm. 43133722M 
 
PLICA NÚM. 4.- Presentada en data 6 de març de 2017 amb el núm. 3300 de RGE (sobres A i 
B), per GASPAR FUSTER AMER amb DNI núm. 41518083R 
 
 
 



PLICA NÚM. 5.- S’ha comunicat per fax en temps i forma (RGE fax: 3275) que la plica ha 
estat presentada a l’oficina de correus per TECNICAS DE CONTROL, PREVENCION Y 
GESTION AMBIENTAL SL amb CIF B47726914, representada pel Sr. Oscar Varela Lopez 
amb DNI núm. 71415442M, i la documentació ha tingut entrada a aquesta Corporació el 7 de 
març de 2017 amb els núms. 3331, 3332 de RGE (sobres A i B) 
 
PLICA NÚM. 6.- S’ha comunicat per fax en temps i forma (RGE fax: 3299) que la plica ha 
estat presentada a l’oficina de correus per SIFU BALEARES SL amb CIF B57103585, 
representada per la Sra. Margarita San Jose Carbonell amb DNI núm. 42992885C, i la 
documentació ha tingut entrada a aquesta Corporació el 7 de març de 2017 amb els núms. 3328, 
3330 de RGE (sobres A i B) 
 
PLICA NÚM. 7.- S’ha comunicat per fax en temps i forma (RGE fax: 3302) que la plica ha 
estat presentada a l’oficina de correus per AUDITESA SL amb CIF B12854840, representada 
pel Sr. Jose Adsuara Franch amb DNI núm. 18975583P, i la documentació ha tingut entrada a 
aquesta Corporació el 9 de març de 2017 amb els núms. 3467, 3468 de RGE (sobres A i B) 
 
La Mesa procedeix a la qualificació de la documentació administrativa de la única plica 
presentada, amb el següent resultat: 
 
1.- ANTONI MARCH VIGUERET: 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 i amb la 
Seguretat Social, així com  l’adressa de correu electrònic. Manifesta que no està obligat a tenir 
un nombre de treballadors discapacitats igual a superior al 2% sobre el total de la plantilla i que 
no pertany a cap grup empresarial. La Mesa per unanimitat acorda la seva admissió. 
     
2.- GEST MEDI AMBIENTAL I TURISME SL: 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 i amb la Seguretat Social, així com  l’adressa de correu electrònic. 
Manifesta que no està obligat a tenir un nombre de treballadors discapacitats igual a superior al 
2% sobre el total de la plantilla i que no pertany a cap grup empresarial. La Mesa per unanimitat 
acorda la seva admissió. 
 
3.- GRAM ILLES BALEARS 21 SL: 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 i amb la 
Seguretat Social, així com  l’adressa de correu electrònic. Manifesta que no està obligat a tenir 
un nombre de treballadors discapacitats igual a superior al 2% sobre el total de la plantilla i que 
no pertany a cap grup empresarial. La Mesa per unanimitat acorda la seva admissió. 
 
4.- GASPAR FUSTER AMER: 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 i amb la 
Seguretat Social, així com  l’adressa de correu electrònic. Manifesta que no està obligat a tenir 
un nombre de treballadors discapacitats igual a superior al 2% sobre el total de la plantilla i que 
no pertany a cap grup empresarial. La Mesa per unanimitat acorda la seva admissió. 
 
5.- TECNICAS DE CONTROL, PREVENCION Y GESTION AMBIENTAL SL: 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 i amb la Seguretat Social, així com  l’adressa de 
correu electrònic. Manifesta que no està obligat a tenir un nombre de treballadors discapacitats 
igual a superior al 2% sobre el total de la plantilla i que no pertany a cap grup empresarial. La 
Mesa per unanimitat acorda la seva admissió. 



 
6.- SIFU BALEARES SL: 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 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. 
 
7.- AUDITESA SL: 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 i amb la Seguretat 
Social, així com  l’adressa de correu electrònic. Manifesta que no està obligat a tenir un nombre 
de treballadors discapacitats igual a superior al 2% sobre el total de la plantilla 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 


