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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
OBERTURA SOBRE A 

 
 
Denominació: OBRES D’ADEQUACIO DE LES PLANTES SEGONA, TERCERA I 
QUARTA PER A OFICINES DE L’EDIFICI MUNICIPAL DE CAN BAUÇA DE 
MANACOR. (Exp. 58/2017) 
 
Procediment obert, tramitació ordinària, selecció de l’adjudicatari en funció de diversos 
criteris  
 
Preu base màxim de licitació: 485.522,45 euros, més el 21% d’IVA com partida 
independent (101.959,71 euros), més el cost de gestió dels residus: 2.095,85 euros més el 
10% d’IVA (209,58 €). Cost total per a l’Administració: 589.787,59 euros IVA i const de 
gestió de residus inclosos 
 
Lloc: Secretaria 
 
Data: 21 de febrer de 2018 
Horari: 13:00a 13:15 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: 
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 NÚM. 1.- Presentada en data 19 de febrer de 2018 amb el núm. 2592 de RGE (sobres A 
i B), per la mercantil FINQUES LA TRAPA SL amb CIF B57063232, representada pel Sr. 
Antonio Cabello Reina amb DNI núm. 42971119N. 
 
PLICA NÚM. 2.- Presentada en data 20 de febrer de 2018 amb els núms. 2717 i 2718 de RGE 
(sobres A i B), per la mercantil URBIA INTERMEDIACION INGENIERIA Y SERVICIOS SA 
amb CIF A07077969, representada pel Sr. Bartolomé Colom Vicens 
 



PLICA NUM. 3.- Presentada en data 20 de febrer de 2018 amb els núms. 2746 i 2747 de RGE 
(sobres A, B), per la mercantil MELCHOR MASCARO SAU amb CIF A07045248, 
representada per la Sra. Antònia Mascaró Martorell amb DNI núm. 43009301Z. 
 
PLICA NÚM. 4.- S’ha comunicat per fax en temps i forma (RGE fax 2748) que la plica ha estat 
presentada a l’oficina de correus per CONSTRUCCIONES LLABRES FELIU SLU a amb CIF 
B07030919 representada per la Sra. Isabel Llabres Ramis amb DNI núm. 43069344G, i la 
documentació ha tingut entrada a aquesta Corporació, el 20 de febrer de 2018 amb els núms. 
2770 i 2771 de RGE (sobre A i B) 
 
PLICA NÚM. 5.- S’ha comunicat per fax en temps i forma (RGE fax 2749) que la plica ha estat 
presentada a l’oficina de correus per la UTE COPCISA SA amb CIF núm. A8190696 
representada pel Sr. Jordi Joan Pinyol Puigmarti amb DNI núm. 38113117R i 
CONSTRUCCIONES OLIVES SL amb CIF B0715969676 representada pel Sr. Climent Olives 
Camps DNI núm. 41499199T i la documentació ha tingut entrada a aquesta Corporació el 20 de 
febrer de 2018 amb els núms. 2772 i 2773 de RGE (sobres A i B).  
 
PLICA NÚM. 6.- S’ha comunicat per fax en temps i forma (RGE fax 2750) que la plica ha estat 
presentada a l’oficina de correus per ELECNOR amb CIF A48027056, representada pel Sr. 
Bernardino Casado Magro amb DNI núm. 45633561C i la documentació ha tingut entrada a 
aquesta Corporació el 20 de febrer de 2018 amb els núms. 2768 i 2769 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.- FINQUES LA TRAPA 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 número de treballadors discapacitats igual o superior al 2% sobre el total de la plantilla i que 
tampoc està obligat a tenir un pla d’igualtat. Declara que té intenció de subcontractar un 45,09% 
de l’obra (fusteria, electricitat, climatització, contraincendis, telecomunicació). La Mesa per 
unanimitat acorda la seva admissió. 
 
2.- URBIA INTERMEDIACION INGENIERIA Y SERVICIO 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 i que està obligat a tenir un pla d’igualtat. Manifesta que té previst subcontractar el 
13,30% de l’obra (fusteria, demolició i paviments, pintura). La Mesa per unanimitat acorda la 
seva admissió. 
 
3.- MELCHOR MASCARO 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 i que està obligat a tenir un pla 
d’igualtat. Manifesta que te intenció de subcontractar el 60% de l’obra (fusteria i instal· lacions 
diverses) 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.- CONSTRUCCIONES LLABRES FELIU SLU: 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 número de treballadors discapacitats igual o superior 
al 2% sobre el total de la plantilla i que tampoc està obligat a tenir un pla d’igualtat. Declara que 
té intenció de subcontractar un 59%de l’obra (climatització, llauneria, electricitat, fusteria, 
pladur andamiatge) i que no pertany a cap grup empresarial. La Mesa per unanimitat acorda la 
seva admissió. 
 
5.- UTE COPCISA SA – CONSTRUCCIONES OLIVES SL: 
 
COPCISA 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. Manifesta que té l’obligació de tenir un nombre de treballadors 
discapacitats igual o superior al 2% sobre el total de la plantilla, que està obligat a tenir un pla 
d’igualtat  i que pertany a un grup empresarial però que cap de les empreses que hi pertanyen es 
presenta a aquesta licitació. La participació en la UTE és del 65%. La Mesa per unanimitat 
acorda la seva admissió. 
 
CONSTRUCCIONES OLIVES 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 té l’obligació de tenir un 
nombre de treballadors discapacitats igual o superior al 2% sobre el total de la plantilla, que no 
està obligat a tenir un pla d’igualtat i que no pertany a cap grup empresarial. La participació en 
la UTE és del 35%. La Mesa per unanimitat acorda la seva admissió. 
 
El representant de la UTE és el Sr. Jordi Joan Pinyol Puigmarti de Construccions Olives SL. 
 
La UTE té previst subcontratar el 50,65% de l’obra (cobertes, mampares, fusteria, instal·lacions 
mecàniques) 
 
6.- ELECNOR 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 té l’obligació de tenir un nombre 
de treballadors discapacitats del 2% sobre el total de la plantilla i que està obligat a tenir un pla 
d’igualtat. Declara que subcontractarà el 49,39% de l’obra. 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 


