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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
QUALIFICACIO DOCUMENTACIO PRESENTADA PREVIA ADJUDICACIO 

 
 
Denominació: OBRES D’ADEQUACIÓ INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS DEL 
TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR. (Exp. 45/2017) 
 
Procediment negociat sense publicitat amb consulta a tres empreses capacitades  
 
Preu base màxim de licitació: 143.544,09 euros, més el 21% d’IVA com partida 
independent (30.144,26 euros). Cost total per a l’Administració: 173.688,35 euros IVA 
inclòs 
 
Lloc: Secretaria 
Data: 12 de març de 2018 
Horari: 12:20 a 12:30 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 procedir a qualificar la documentació presentada per NI FOC NI FUM 
CONTRA INCENDIS 1983 SL que li havia estat requerida acreditativa del compliment dels 
requisits previs a l’adjudicació del contracte d’obres d’adequació instal· lacions contra incendis 
del Teatre municipal de Manacor que s’assenyalen als articles 146.1 i 151.2 del TRLCSP i en el 
plec de clàusules administratives particulars, així com la constitució de la garantia definitiva. 
 
La secretària de la Mesa dona compte que el 26 de febrer de 2018 acabava el termini de 10 dies 
hàbils per presentar la documentació prèvia a l’adjudicació requerida al proposat adjudicatari  i 
de la garantia definitiva i que el dia 21 de febrer de 2018 NI FOC NI FUM CONTRA 
INCENDIS 1983 SL va presentar la documentació que consta a la relació per ella certificada el 
6 de març de 2018. 
 
La Mesa per unanimitat acorda concedir un termini de 3 dies hàbils a comptar a partir de 
l’endemà del rebut de la notificació que es farà via correu electrònic al proposat adjudicatari 
perquè esmeni les següents deficiències detectades a la documentació presentada: 
 
1.- Hauran de presentar fotocòpia compulsada del DNI del representat de l’empresa 
 
2.- Per acreditar la solvència econòmica hauran de presentar: les comptes anuals dels tres 
darrers exercicis conclosos quan  l’any del major volum de negocis  no s’acredita la xifra de 
negocis exigida. En el cas, que es pot acreditar la xifra de negocis en un únic any, serà suficient 
presentar la compte anual d’aquest any. 
Les comptes anuals hauran d’estar aprovades i dipositades en el registre mercantil o en el 
registre oficial que correspongui de conformitat amb l’article 368 del Decret 1784/1996, de 19 



de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del registre mercantil. A aquests efectes, no és suficient 
que les comptes anuals estiguin legalitzades i presentades en el Registre  Mercantil, sinó que es 
requereix que quedi acreditat que les comptes que es presenten són les que estan dipositades en 
el Registre Mercantil, sent la certificació  del registrador sobre el contingut del Registre 
practicada al corresponent seient en el llibre de dipòsit de comptes i en la fulla oberta a la 
societat o  al peu de la sol.licitud presentada per l’interessat al registre mercantil, l’única via 
possible per acreditar que les comptes anuals que es presenten a verificació per part de 
l’Administració són les que legalment figuren dipositades en el Registre, doncs acredita una 
actuació qualificadora del registrador donant així compliment els requisits substantius 
establertes a la norma esmentada. 
 
3.- Per acreditar la solvencia tècnica, han presentat certificats d’obres realitzades durant l’any 
2017 per un valor de 94.319,35 euros, i no arriben a la suma exigida en el PCA (100.480,86 
euros). No obstant presenten el certificat núm. 1704 per un import de 27.150,21 en el qual no 
consta ni el nom ni el DNI del representant de l’empresa. Si aquest certificat s’acredita 
mitjançant la informació que manca, la suma de tots els certificats presentats serà suficient. 
 
4.- Hauran de presentar darrer rebut de l’impost sobre activitats econòmiques, que en el supòsit 
que sigui d’àmbit municipal ha de ser de Manacor, o el document d’alta en aquest municipi 
quan l’alta sigui recent i no hagi sorgit encara l’obligació de pagament, juntament amb una 
declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l’impost. En el supòsit 
que el licitador estigui inclòs en algun dels supòsits d’exempció de l’impost, haurà de presentar 
el document d’alta i una declaració responsable en que s’acrediti aquesta circumstància. 
 
La presidenta  signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe. 
 
La secretària    La presidenta    Els vocals 


