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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
OBERTURA SOBRE A 

 
 
Denominació: SERVEI D’IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT D’EINES PER A LA 
IMPLANTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE 
MANACOR I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS. (Exp. 01/2018) 
 
Procediment obert, tramitació ordinària, selecció de l’adjudicatari en funció de diversos 
criteris  
 
Preu base màxim de licitació per a la durada del contracte: 122.223,00 euros, més el 21% 
d’IVA com partida independent (25.666,83 euros). Cost total per a l’Administració: 
147.889,83 euros IVA inclòs, desglossat aquets pressupost amb els següents serveis i 
imports màxims: 
- Cost servei d’implantació:   34.000,00 euros sense IVA 
- Cost serveis saas pels 2 anys de contracte: 86.104,00 euros sense IVA 
- Cost anual servei saas a partir del segon  
any i referit a anys anteriors:     2.119,00 euros sense IVA 
 
Lloc: Secretaria 
 
Data: 27 de febrer de 2018 
Horari: 12:45 a 13:00 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’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 23 de febrer de 2018 amb els núms. 2956 i 2957 de RGE 
(sobres A i B), per la mercantil BRUJULA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SA amb 
CIF A57026098, representada pel Sr. Jesus Alberich Arjona amb DNI núm. 23002094R. 
 



PLICA NÚM. 2.- Presentada en data 23 de febrer de 2018 amb el núm. 2903 de RGE (sobres A 
i B), per la mercantil AT4.NET INTERNET Y COMUNICACION SL amb CIF B07880867, 
representada pel Sr. Julio Garcia Ramis de Ayreflor amb DNI núm. 43057926V 
 
PLICA NUM. 3.- Presentada en data 23 de febrer de 2018 amb els núms. 2917 i 2918 de RGE 
(sobres A, B), per la mercantil ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA 
amb CIF A50878842, representada per la Sra. Ana Isabel Garcia Jarque amb DNI núm. 
18435952A. 
 
PLICA NÚM. 4.- S’ha comunicat per fax en temps i forma (RGE fax 2949) que la plica ha estat 
presentada a l’oficina de correus per AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SLU amb CIF 
B41632332 representada pel Sr. Juan Miguel Aguilar Martin amb DNI núm. 75415723B, i la 
documentació ha tingut entrada a aquesta Corporació, el 26 de febrer de 2018 amb els núms. 
2981 i 2982 de RGE (sobre A i B) 
 
PLICA NÚM. 5.- S’ha comunicat per fax en temps i forma (RGE fax 2960) que la plica ha estat 
presentada a l’oficina de correus per INFORMATICA EL CORTE INGLES SA (IECISA) amb 
CIF A28855260 representada pel Sr. Antonio Carmona Damians amb DNI núm. 43021472H i 
la documentació ha tingut entrada a aquesta Corporació el 26 de febrer de 2018 amb el núm. 
2980 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.- BRUJULA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 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 no 
té l’obligació de tenir un nombre 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 40% del servei (aplicativos AE) i que pertany a un grup empresarial, però que 
cap de les empreses qui hi pertanyen es presenta a aquesta licitació. La Mesa per unanimitat 
acorda la seva admissió. 
 
2.- AT4.NET INTERNET Y COMUNICACIÓN 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. Manifesta que no té l’obligació 
de tenir un nombre 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 no té intenció de 
subcontractar i que no pertany a cap grup empresarial. La Mesa per unanimitat acorda la seva 
admissió. 
 
3.- ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION 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 no està obligat a tenir un pla d’igualtat. Manifesta que no té previst subcontractar 
i que no pertany a cap grup empresarial. La Mesa per unanimitat acorda la seva admissió. 
 
4.- AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS 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, 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 no 



està obligat a tenir un pla d’igualtat. Malgrat això també declara que no té en plantilla un 
nombre de treballador discapacitats igual o superior al 2% sobre el total de la plantilla per no 
resultar obligatori, suposant això una discrepància. 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 concedir un termini de 3 dies hàbils a comptar de l’endemà de la 
data en que rebi la notificació es farà via telefònica al licitador AYTOS SOLUCIONES 
INFORMATICAS SLU perquè esmeni les deficiències detectades a la documentació 
administrativa 
 
5.- INFORMATICA EL CORTE INGLES 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 48% del servei 
(serveis de recolzament Cloud) 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. 
 
La presidenta  signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe. 
 
La secretària    La presidenta    Els vocals 


