
24/2017  
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 

QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIO  
  
 
Denominació: SERVEIS DE DADES I INTERNET PER A L’AJUNTAMENT DE 
MANACOR I ELS SEUS ORGANISMES AUTONOMS (Exp. 21/2017) 
 
Procediment obert, tramitació ordinària, diversos criteris de selecció de l’adjudicatari  
 
Preu anual de licitació: 23.256,00 euros més el 21% d’IVA com partida independent 
(4.883,76 euros). Cost total anual per a l’Administració: 28.139,76 euros, IVA inclòs 
 
Lloc: Secretaria 
Data: 1 d’agost de 2017 
Horari: 12:00 a 12:30 hores 
 
Assistents: 
Presidenta de la Mesa:  
Isabel Febrer Gelabert 
 
Vocals: 
 Catalina R. Pons Taberner, secretària general per suplència 
 Norberto Gonzalez Osorio, interventor municipal. 
 Antònia Nadal Llodrà, tècnica superior d’informàtica 
 
Secretària de la Mesa: 
Llucia Vallcaneras Bonet 
 
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 UNICA.- Presentada en data 31 de juliol de 2017 amb els núms. 1053, 1054 de RGE 
(sobres A i B) per la mercantil VODAFONE ESPAÑA SAU amb NIF A80907397,  
representada pels Srs. Jesus Angel Suso Lazara amb DNI núm. 24249497H i Manuel Travesi 
Fonfria amb DNI núm. 50711939K. 
 
La Mesa procedeix a la qualificació de la documentació administrativa de La única plica 
presentada, amb el següent resultat: 
 
VODAFONE ESPAÑA 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 i amb la 
Seguretat Social, així com  l’adreça de correu electrònic. Manifesta que  té un nombre de 
treballadors discapacitats igual a superior al 2% sobre el total de la plantilla, que ocupa més de 
250 treballadors i que està obligat a tenir un pla d’igualtat, també que pertany a un grup 
empresarial però que cap de les empreses que hi pertanyen es presenten a aquesta licitació. 
Declara que no té intenció de subcontractar.  
 



Comprovada la documentació, s’observa que la firma electrònica disposa d’un número de segell 
de verificació no habitual, per la qual cosa s’informa al licitador, per tal que ens indiqui la forma 
de verificar la firma electrònica o en cas contrari procedeixi a subsanar les deficiències. 
Presenten mitjançant correu electrònic la forma de verificació, i una vegada comprovada, 
s’observa que és correcta. 
 
La presidenta  signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe. 
 
La secretària    La presidenta   Els vocals 


