
 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA PRESENTAT PER JUAN JOSÉ LOZANO EN 
NOM I REPRESENTACIÓ DE MONDO IBÉRICA SA DAVANT LA MESA DE 
CONTRACTACIÓ EN LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE RENOVACIÓ DEL 
PAVIMENT DE GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL I VOLTADORA DE LA 
TORRE DELS ENEGISTES. 
 
DECRET 
 
Antecedents 
 
1- En data 10 de gener de 2018, es va procedir en acta pública de la Mesa de contractació a 
l’obertura dels sobres B presentats per les dues empreses licitadores, l’Ute Fieldturf Poligras SA-
H2O2 Sport Global SL i Mondo Ibérica SA a l’acta assisteixen el Sr. Juan José Lozano Suarez en 
representació segons manifesta de Mondo Ibérica SA i el Sr. Nofre Isern en representació segons 
manifesta de la UTE Fieldturf Poligras-H2O2 Sport Global. L’Acta objecta de la sessió fou 
publicada en el perfil del contractant i notificada a les empreses licitadores per tal que en el 
termini de 4 dies naturals milloressin l’oferta presentada. 
 
2.- En data 26 de gener de 2017es va reunir la mesa de contractació per a la valoració dels criteris 
del sobre B i la posterior proposta d’adjudicació, resultant proposat adjudicatari del contracte de 
renovació de Paviment de Gespa Artificial del camp de futbol i voltadora de la Torre dels 
Enegistes la UTE Fieldturf Poligras SA-H2o2 Sport Global SL 
 
3- Recurs d’alçada presentat en data 13 de febrer de 2018 per Juan José Lozano en nom i 
representació de Mondo Ibérica SA davant la Mesa de contractació en la licitació del contracte de 
renovació del paviment de gespa artificial del camp de futbol i voltadora de la Torre dels 
Enegistes, en el qual demana: 
- Informació  referent a la convidada realitzada als diferents licitadors i oferta presentada per la 
UTE adjudicatària. 
- Informació relacionada amb l’UTE proposada adjudicatària, tal com: solvència tècnica, 
compliment dels criteris d’adjudicació i compliment de la garantia de qualitat. 
- Incompliment dels Plecs en relació al procediment de negociació. 
 
4- Audiència al proposat adjudicatari l’UTE Fieldturf Poligras SA-H2O2 Sport Global SL del 
recurs d’alçada interposat per Mondo Ibèrica SA, perquè en el termini màxim de 10 dies hàbils 
pugui presentar al·legacions o els documents que estimi procedents. En data 27 de febrer de 2018 
foren notificats i ha transcorregut el termini legalment establert sense que l’interessat hagi 
presentat al·legacions. 
 
5- Informe tècnic del director d’instal· lacions esportives, de data 9 de març de 2018 que 
determina la qualitat de la gespa presentada per la UTE en el contracte de renovació del paviment 
del camp de futbol i voltadora de la Torre dels Enegistes. 
 
6.- En data 19 de gener de 2018 es va convocar la Mesa de Contractació per a la qualificació de 
la documentació presentada pel proposat adjudicatari prèvia a l’adjudicació, una vegada 
analitzada la documentació, la Mesa per unanimitat acorda concedir un termini de 3 dies hàbils al 
proposat adjudicatari perquè esmeni les deficiències detectades a la documentació presentada. En 
data 20 de març fou notificada i la documentació es va presentar en data 23 de març de 2018. En 
data 13 d’abril de 2018 la Mesa es va tornar a reunir per tal de determinar novament la 
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qualificació de la documentació presentada per la licitadora proposada adjudicatària,  la Mesa 
acorda per unanimitat considerar correcta la documentació presentada per la licitadora. 
 
7.- Decret de data 13 d’abril d’adjudicació del contracte d’obres de renovació del paviment de 
gespa artificial del camp de futbol i voltadora de la Torre dels Enagistes. 
 
8.- Informe tècnic del director d’instal· lacions esportives, Joan Pont Nicolau, de data 9 de març 
de 2018. 
 
9.- Informe jurídic de l’Oficial major, Llucia Vallcaneras, de data 7 de maig de 2018. 
 
10.- Formalització del contracte en data 9 de maig de 2018. 
 
Fonaments de dret 
Primer. Art. 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, estableix l’objecte i les classes de recursos administratius i entre ells, 
regula el recurs d’alçada. 
 
El contingut per a la interposició del recurs ve determinat per l’article 115, i les causes de no 
admissió es regulen a l’art. 116 de la mateixa llei. Pel que fa al procediment i termini per a la 
interposició del recurs d’alçada es realitzarà de conformitat amb els articles 121 i 122 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre.  
 
Segon. De conformitat amb l’art. 122.2 de la Llei 39/2015, el termini màxim per dictar i notificar 
la resolució serà de 3 mesos, l’apartat 3 disposa que, contra la resolució del recurs d’alçada, no és 
podrà interposar altre recurs administratiu, llevat el recurs extraordinari de revisió en el cas que 
concorri algun dels supòsits de l’art. 125.1 d’aquesta llei. 
 
Tercer. El Real Decret 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, regula les causes de nul· litat i d’anul· labilitat en els art. 32 i 33, els 
qual remeten a la regulació establerta en la llei de Procediment Administratiu comú.  
 
Els art. 47 i 48 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, regulen els casos en que concorre la nul·litat o anul· labilitat dels 
actes administratius. 
 
RESOLC 
Desestimar del recurs d’alçada interposat per Juan José Lozano en nom i representació de Mondo 
Ibérica SA davant la Mesa de contractació en la licitació del contracte de renovació del paviment 
de gespa artificial del camp de futbol i voltadora de la Torre dels Enegistes, per quan no 
concorren en els motius que al· lega cap de les causes de nul· litat o anul· labilitat en les que s’ha 
de fonamentar el recurs d’alçada de conformitat amb l’art. 112 de la Llei 39/2015, de conformitat 
amb els informes del tècnic del director d’instal· lacions esportives, Joan Pont Nicolau, de data 9 
de març de 2018, i l’informe jurídic de l’Oficial major, Llucia Vallcaneras, de data 7 de maig de 
2018, que serveixen de motivació a aquest acte.  
 
Manacor, 9 de maig de 2018 
 
La batlessa,      N’he pres nota 
       La secretària general acctal. 
 
 
 
Catalina Riera Mascaró     Isabel M. Fuster Fuster 
 



 


