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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIO 

  
 
 
Denominació: OBRES DE RENOVACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE 
FUTBOL I VOLTADORA DE LA TORRE DELS ENAGISTES DE MANACOR. (Exp. 
38/2017) 
 
Procediment negociat sense publicitat amb consulta a tres empreses capacitades  
 
Preu base màxim de licitació: 173.767,26 euros, més el 21% d’IVA com partida 
independent (36.491,12 euros), més el cost de la gestió dels residus que ascendeix a 700,10 
euro més el 10% d’IVA (70,01 €). Cost total per a l’Administració: 211.028,49 euros IVA 
inclòs 
 
Lloc: Secretaria 
Data: 29 de desembre de 2017 
Horari: 13:10 a 13:40 hores 
 
Assistents: 
 
Presidenta de la Mesa:  
Isabel Febrer Gelabert 
 
Vocals: 
 Isabel M. Fuster Fuster, secretària general acctal 

Norberto Gonzalez Osorio, interventor municipal 
  
 
Secretària de la Mesa: 
Maria de Lluc Verger Aguilar 
 
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’acord de l’òrgan de contractació de convidada a les empreses capacitades 
per realitzar aquest contracte i les disposicions legals aplicables a l’acte administratiu a què es 
refereix aquest document, i dona compta que de les empreses capacitades convidades per 
l’òrgan de contractació (3 empreses), i que s’ha presentat dins termini dues pliques, el detall de 
les quals és el següent. 
 
PLICA NÚM. 1.- Presentada en data 27 de desembre de 2017 amb els núms. 18131 i 18134 de 
RGE (sobre A i B), per la UTE FIELDTURF POLIGRAS SA amb CIF A-58653676 
representada pel Sr. Josep Cinca Ballarà amb DNI núm. 43124891R i H202 SPORT GLOBAL 
SL amb CIF B 57748782 reprsentada pel Sr. Onofre Isern Frontera amb DNI núm. 43111388Q. 
 
PLICA NÚM. 2.- S’ha comunicat per fax en temps i forma (RGE fax: 18160) que la plica ha 
estat presentada a l’oficina de correus per MONDO IBERICA SA amb CIF A50308139, 
representada pel Sr. Juan José Lozano Sianes amb DNI núm. 43087519D, i la documentació ha 



tingut entrada a aquesta Corporació, el 29 de desembre de 2017 amb el núm. 18408 de RGE 
(sobre A i B) 
 
La Mesa procedeix a la qualificació de la documentació administrativa de les pliques 
presentades, amb el següent resultat: 
 
1.- UTE FIELDTURF POLIGRAS SA – H202 SPORT GLOBAL SL 
 
FIELDTURF POLIGRAS 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 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 pertany a cap grup empresarial però 
que cap de les empreses integrants es presenta a aquesta licitació. La participació en la UTE és 
del 40%.  La Mesa per unanimitat acorda la seva admissió. 
 
H2O2 SPORT GLOGAL 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 participació en la UTE   és del 60%. La Mesa per unanimitat acorda la seva admissió. 
 
El representant de la UTE és el Sr. Josep Cinca Ballarà de Fieldturf Poligras SA 
 
2.- MONDO IBERICA 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 no té l’obligació de 
tenir que implantar un pla d’igualtat i que té en plantilla un nombre de treballadors discapacitats 
igual a superior al 2% sobre el total de la plantilla. Declara que té intenció de subcontractar un 
25,02% De l’obra (retirada d’obra pública) La Mesa per unanimitat acorda la seva admissió. 
 
La presidenta  signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe. 
 
La secretària    La presidenta    Els vocals 


