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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIO 

  
 
Denominació: SUBMINISTRAMENT PINTURA I MATERIAL AUXILIAR PER DUR A 
TERME LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL DE L’AJUNTAMENT DE 
MANACOR. (Exp. 28/2017) 
 
Procediment obert, tramitació ordinària, un únic criteri de selecció de l’adjudicatari  
 
Despesa màxima anual: 18.890,00 euros més el 21% d’IVA com partida independent 
(3.966,90 euros). Cost total per a l’Administració: 22.856,90 euros, IVA inclòs, en funció a 
preus unitaris i que constituiran el pressupost base de licitació. Els preus unitaris màxims 
respecte dels quals els licitadors formularan les seves ofertes són: 
 
- 2,40 €/Kg. de pintura blanca, groga i negre 
- 3,60 €/litre de disolvent 
- 1,58 €/unitat de rodets de cinta de carrosser 
- 1,40 €/Kg de micoesferes 
 
Lloc: Secretaria 
Data: 6 de novembre de 2017 
Horari: 12:00 a 12:25 hores 
 
Assistents: 
Presidenta de la Mesa:  
Isabel Febrer Gelabert 
 
Vocals: 
 Isabel M. Fuster Fuster, secretària general acctal. 
 Norberto Gonzalez Osorio, interventor municipal. 
 Miquel Perelló Roman, delegat d’interior 
 Miquel Alcover, subinspector de la policia local 
 
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 NÚM. 1.- Presentada en data 2 de novembre de 2017 amb el núm. 14477 de RGE 
(sobres A i B) per la mercantil MASTIC SL amb CIF B58602129,  representada pel Sr. Pedro 
Ripoll Morales amb DNI núm. 43094593E. 
 
PLICA NÚM. 2.- Presentada en data 3 de novembre de 2017 amb els núms. 14506 i 14 508 de 
RGE (sobre A i B) per la mercantil VIABAL MANTENIMENT I CONSERVACIO SA amb 
CIF A57302267, representada pel Sr. Francisco Garcia Rebollar amb DNI núm. 2213813V 



 
PLICA NÚM. 3.- Presentada en data 3 de novembre de 2017 amb els núms. 14546 i 14547 de 
RGE (sobres A i B) per la mercantil  OBRAS Y PAVIMENTOS INSULARES SL amb CIF 
B57065104, representada per la Sra. Maria Mercedes Hernández Matas amb DNI núm. 
43038369X 
 
La Mesa procedeix a la qualificació de les pliques presentades, amb el següent resultat: 
 
1.- MASTIC 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’adreça de correu electrònic. Manifesta que no té l’obligació de tenir un 
nombre de treballadors discapacitats igual a superior al 2% sobre el total de la plantilla i que 
tampoc està obligat a tenir un pla d’igualtat, també que no pertany a cap grup empresarial i que 
no té previst subcontractar.  La Mesa per unanimitat acorda la seva admissió. 
 
2.- VIABAL MANTENIMENT I CONSERVACIO 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 i amb la Seguretat Social, així com  l’adreça de correu electrònic. 
Manifesta que pertany a un grup empresarial però que cap de les empreses que hi pertanyen es 
presenta a aquesta licitacio. Declara que no té previst subcontractar.  
Manca que presenti el model de declaració corresponent a l’annex IV del plec de clàusules 
Administratives. 
 
3.- OBRAS Y PAVIMENTOS INSULARES 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’adreça de correu electrònic. 
Manifesta que no té l’obligació de tenir un nombre de treballadors discapacitats igual a superior 
al 2% sobre el total de la plantilla i que tampoc està obligat a tenir un pla d’igualtat, també que 
no pertany a cap grup empresarial.  La Mesa per unanimitat acorda la seva admissió. 
 
La Mesa per unanimitat acorda concedir un termini de 3 dies hàbils a comptar de l’endemà de la 
data en que rebi la notificació que es farà via correu electrònic al licitador VIABAL 
MANTENIMENT I CONSERVACIO SA perquè esmeni les deficiències detectades a la 
documentació administrativa. 
 
La presidenta  signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe. 
 
La secretària    La presidenta    Els vocals 


