
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL 18 
D’ABRIL DE 2018 

  
A la Vila d'Escorca a 18 d’Abril de 2018 essent les 19:00 hores prèvia 
convocatòria a l'efecte i sota la Presidència del Batle President Sr. Antoni 
Solivellas Estrany, s'ha reunit l'Ajuntament Ple amb l’assistència dels Srs. 
Regidors que a continuació es detallen; Sr. Carlos Gonzalez Enseñat,  Sr. Bernat 
Vallori Mairata i el Sr. Sebastià Amengual Sastre i el Sr. Sr. Antoni Mas Rullán, 
havent faltat justificadament el Sr. Carlos Gonzalez Enseñat,  assistits pel 
Secretari de la Corporació Sr. Joan Marqués Company. 
 
Obert l’acte per la presidència es va procedir a la lectura de l’acta de la Sessió 
anterior, que fou aprovada per unanimitat.  
 
Acte seguit s’adoptaren els acords següents:  
 
1.- APROVACIÓ PRESSUPOST GENERAL DE 2018 
 
Seguidament s’informa als presents de les diferents partides que componen el 

pressupost ordinari per aquest any i dels diferents ingressos i despeses previstes 

per l’any 2018, d’acord amb el quadre resum que seguidament es detalla: 

 Estado de gastos  

Capítulo 1º Gastos de personal 476.931,00 

Capítulo 2º Gastos en bienes corrientes y servicios 383.487,00 

Capítulo 3º Gastos financieros 18.620,00 

Capítulo 4º Transferencias corrientes 29.910,00 

Capítulo 6º Inversiones 736.162,00 

Capítulo 7º Transferencias de capital 0,00 

Capítulo 9º Amortización de préstamos   83.200,00 

 Total gastos        1.728.310,00 

   

 Estado de ingresos  

Capítulo 1º Impuestos directos 401.600,00 

Capítulo 2º Impuestos indirectos 15.006,00 

Capítulo 3º Tasas y otros ingresos 356.332,00 

Capítulo 4º Transferencias corrientes 270.636,00 

Capítulo 5º Ingresos patrimoniales 54.000,00 

Capítulo 7º Transferencias de capital 630.736,00 

Capítulo 9º Pasivos financieros 0,00 



 Total ingresos      1.728.310,00 

 

Els reunits,  acorden per 4 vots a favor, pertanyents al Partit Popular i a la majoria 

absoluta dels assitents, donar  conformitat plena al pressupost general per a l’any 

2018, en tots els seus termes.  

Així mateix s’acorda sotmetre-ho a exposició pública al BOIB per termini de 15 

dies, als efectes de que puguin presentar-se al·legacions o reclamacions, en la 

intel·ligència que si no se’n presenten s’entendrà aprovat definitivament sense 

necessitat d’adoptar nou acord. 

2.- RATIFICACIÓ DECRET DE BATLIA RELATIU A LA LICITACIÓ OBRES 
SOTERRAMENT XARXA AÈRIA BT I TELECOMUNICACIONS I MILLORA 
ENLLUMENAT PÚBLIC PORT DE SA CALOBRA, DECRETANT OBERTURA 
PETICIONS DE PARTICIPACIO, TRASLLAT PER INFORME TÈCNIC I 
DECRET CONVIDADA EMPRESES A PARCICIPAR A LA LICITACIÓ.  
 

Acte seguit es dona compte als reunits del Decret de Batlía següent:  

“Antoni Solivellas Estrany, Batle de l’Ajuntament de la Vila d’Escorca, a la vista 

de les competències que hem confereix la vigent Llei de Bases de Règim local i 

disposicions concordants; a la vista de la licitació convocada per dur a terme 

l’adjudicació de les obres de “Soterrament xarxa aèria de baixa tensió i 

telecomunicacions i millora instal·lació enllumenat públic al Port de Sa Calobra”, 

venc en adoptar la present resolució:  

Primer.- ANTECEDENTS: L’Ajuntament d’Escorca va procedir en data 13 de 

març de 2018 a convocar la licitació per a l’execució de les obres més a dalt 

detallades. Així mateix va publicar edicte relatiu a les mateixes obres al BOIB de 

dia 24 de març de 2018, com a complement de l’Edicte inicialment publicat al 

perfil del contractant el dia 13 de març de 2018.  

Que en base a aquestes publicacions es varen presentar una sèrie de peticions 

d’empreses tot sol·licitant esser convidades a la licitació i poder presentar les 

seves ofertes.  

Que a la pàgina web municipal, al perfil del contractant, en data 5 d’abril de 2018 

i al BOIB nº 43 de data 7 d’abril de 2018, publiquen edictes detallant l’acord del 

ple adoptat el 27 de març de 2018, validant la licitació convocada el 13 de març 

de 2018 i a ells hem remet.  

A la vista d’aquets antecedents i a l’ampar de les facultats que hem confereix la 

vigent Llei de Bases de Règim Local i el Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals hem confereixen, pel 

que fa a les facultats del Batle, en aquest cas President de l’Òrgan de 

contractació de les esmentades obres, actuar en els supòsits d’urgència, per 

defensar els interessos de la Corporació, vinc en Decretar:  



 Primer.- Com a president de l’òrgan de contractació, procedir a obrir la 

documentació administrativa presentada per les empreses que han sol·licitat 

esser admeses a la licitació, que obra a l’expedient de la seva raó i que es donen 

per reproduïdes.  

 Segon.- Passar a informe dels serveis tècnics municipals la documentació 

presentada per les empreses més a dalt esmentades, als efectes de determinar 

si compleixen amb els requisits detallats al Plec de Condicions regulador de la 

licitació de les obres a que fa referència l’expedient.  

 Tercer.- Sotmetre a consideració del plenari de la corporació, òrgan de 

contractació, a la primera sessió que celebri la ratificació del present Decret. 

 Quart.- Adjuntar l’informe dels serveis tècnics municipals a l’expedient, per 

poder prosseguir amb la seva tramitació.  

Ho mana i signa el Sr. Batle, a la Vila d’Escorca a nou d’abril de dos mil divuit. El 

Batle. Davant meu.-El Secretari.-“ 

“Antoni Solivellas Estrany, Batle de l’Ajuntament de la Vila d’Escorca, a la vista 

de les competències que hem confereix la vigent Llei de Bases de Règim local i 

disposicions concordants; a la vista de la licitació convocada per dur a terme 

l’adjudicació de les obres de “Soterrament xarxa aèria de baixa tensió i 

telecomunicacions i millora instal·lació enllumenat públic al Port de Sa Calobra”, 

venc en adoptar la present resolució:  

Primer.- ANTECEDENTS: L’Ajuntament d’Escorca va procedir en data 13 de 

març de 2018 a convocar la licitació per a l’execució de les obres més a dalt 

detallades. Així mateix va publicar edicte relatiu a les mateixes obres al BOIB de 

dia 24 de març de 2018, com a complement de l’Edicte inicialment publicat al 

perfil del contractant el dia 13 de març de 2018.  

Que en base a aquestes publicacions es varen presentar una sèrie de peticions 

d’empreses tot sol·licitant esser convidades a la licitació i poder presentar les 

seves ofertes.  

Que a la pàgina web municipal, al perfil del contractant, en data 5 d’abril de 2018 

i al BOIB nº 43 de data 7 d’abril de 2018, publiquen edictes detallant l’acord del 

ple adoptat el 27 de març de 2018, validant la licitació convocada el 13 de març 

de 2018 i a ells hem remet.  

A la vista d’aquets antecedents i a l’ampar de les facultats que hem confereix la 

vigent Llei de Bases de Règim Local i el Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals hem confereixen, pel 

que fa a les facultats del Batle, en aquest cas President de l’Òrgan de 

contractació de les esmentades obres, actuar en els supòsits d’urgència, per 

defensar els interessos de la Corporació. 

Conseqüent amb aquets antecedents i una vegada procedida l’apertura dels 

sobres sol·licitant esser admesos a la licitació i revisades les peticions 



presentades únicament a traves d’instància, els serveis tècnics municipals han 

elaborat l’informe que tot seguida es detalla: 

“INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 

JOAN MARQUÉS COMPANY, Secretari-Interventor de l’Ajuntament d’Escorca a 

la vista del Decret del Batle de la Corporació de data nou d’abril de 2018, que ha 

quedat incorporat a l’expedient de la seva raó i que es dona per reproduït, tant 

pel que fa al seu contingut, com als antecedents que en el mateix es detallen, 

procedeixo a dur a terme informe referenciat.  

Primer.- A la licitació convocada per l’ajuntament d’Escorca per dur a terme 

l’adjudicació de les obres de “Soterrament xarxa aèria de baixa tensió i 

telecomunicacions i millora d’instal·lacions de l’enllumenat públic al port de sa 

Calobra”, anuncis de licitació de dia 13 de març de 2018 i 24 de març de 2018, 

varen sol·licitar esser admeses a la licitació convocada les empreses següents 

amb expressió de la data de presentació i número de registre:  

AMER, Obres i Serveis, dia 13 de març de 2018, registre d’entrada nº 141 

COEXA, dia 13 de març de 2018, Registre d’entrada nº 142 

Construcciones Llull-Sastre, dia 13 de març de 2018 Registre d’entrada nº 

143 

EMBASA, dia 14 de març de 2018, registre d’entrada nº 145 

CENTRO DE MONTAJES, dia 14 de març de 2018, registre d’entrada nº 

146 

NITLUX, dia 26 de març de 2018, registre d’entrada nº 174 

SAMPOL Ingenieria d’obres SA, dia 27 de març de 2018, registre 

d’entrada nº 175 

COBRA, Instalaciones i Servicios, dia 27 de març de 2018, registre 

d’entrada nº 176 

ELECNOR, dia 3 d’abril de 2018, registre d’entrada nº 188 i anteriorment 

correu electrònic sense signar de dia 27 de març de 2018, document que 

no fou registrat d’entrada per incomplet.  

 

De totes les empreses més a dalt detallades, presenten sobre tancat amb 

documentació administrativa: 

 

  AMER, Obres i Serveis 

COEXA 

Construcciones Llull-Sastre 

EMBASA 

CENTRO DE MONTAJES  

SAMPOL Ingenieria de obres SA 

 

Les peticions de convidada presentades per les empreses NITLUX, COBRA y 

ELECNOR, han estat fetes amb un simple escrit formulant petició sense adjuntar 

cap tipus de documentació administrativa i així mateix la presentada per 

ELECNOR inicialment fou feta amb un simple correu electrònic sense signar i 

amb posterioritat es va presentar, sense cap tipus de documentació.  

Totes aquestes peticions queden incorporades a l’expedient de la seva raó.  



Segon.- Vist el Decret de batlía de data 9 d’abril de 2018 i a la vista de l’obertura 

d’aquesta documentació administrativa, seguidament es detalla la documentació 

detallada en els respectius sobres:  

 

AMER, obres i serveis:1.- Escriptura de Constitució i Modificació.  

   2.- CIF 

3.- Classificació de l’Empresa i declaració de la seva 

validesa i vigència 

   4.- Declaració de no estar en prohibició de contractar 

5.- Declaració de no trobar-se en el supòsit previst a l’art. 86 

RLCAP (pertinença a grups d’empreses) 

 

COEXA: 1.- Registre de Contractistes 

 2.- Declaració Responsable veracitat dades registrals. 

 3.- Declaració Responsable de no estar en prohibició de contractar 

4.- Declaració Responsable de no estar inclos en cap dels supòsits 

establerts a l’article 42.1 del codi del comerç. 

 

LLULL-SASTRE: 1.- Registre de Contractistes 

  2.- Declaració responsable validesa i vigència 

  3.- Declaració responsable de no estar en prohibició de contractar 

  4.- Declaració responsable de grup d’Empreses 

 

EMBASA: 1.- Declaració responsable de grup d’empeses. 

 2.- Declaració responsable de no estar en prohibició de contractar 

 3.- Declaració responsable validesa i vigència 

 4.- Registre de Contractistes 

 

CENTRO DE MONTAJES: 1.- Certificat del registre de contractistes i declaració 

de vigència 

   2.-  Declaració responsable de no estar en prohibició de 

contractar 

   3.- Declaració responsable de grup d’empreses.  

    

SAMPOL: 1.- Registre de licitadors CAIB 

 2.- Declaracions i certificats 

 3.- Certificat Classificació Contractista 

 4.- Declaració Grup d’Empresarial 

 5.- Declaració treballadors discapacitats 

 6.- Certificat ISO e I+D+I 

 

Per part de la resta d’empreses que sol·liciten esser admeses a la licitació, les 

seves sol·licituds de participació queden reduïdes a un simple escrit de sol·licitud 

de participació sense aportar cap tipus de la documentació administrativa exigida 

al plec de condicions.  

A la vista de tota la documentació administrativa abans detallada que s’uneix a 

l’expedient administratiu objecte de la tramitació per a la licitació de les obres 



referenciades, cal revisar si els documents aportats compleixen amb el que 

detalla el plec de condicions.  

És així que el plec de condicions administratives particulars que han de regir el 

contracte de “Soterrament xarxes aèries de baixa tensió i millora de 

telecomunicacions i millora d’instal·lacions de l’enllumenat públic al port de sa 

Calobra”, a la seva clàusula onzena detalla:  

Forma i contingut de les sol·licituds de participació.- Les sol·licituds de 

participació constaran d’un sobre tancat i signat pel candidat o persona 

que el representi, havent de figurar a l’exterior de cada un d’ell el nombre 

de referència i la denominació del contracte; el nom i cognoms del candidat 

o raó social de l’empresa i el seu corresponent NIF o CIF. Al seu interior es 

farà constar una relació numèrica dels documents que contenen 

Continua l’esmentat article onze detallant la documentació que els possibles 

licitadores han d’aportar dins el sobre tancat, tot justificant les seves condicions 

per poder ser admesos a la licitació. Per no repetir el detallat a l’article onze, a 

ell ens remetem als efectes oportuns. 

Així mateix el plec de condicions detalla al punt vuitè de l’esmentat article onze 

el següent:  

Registre de licitador.- El certificat d’inscripció en el registre de licitadors, 

eximirà als licitadors inscrits amb certificat en vigor, de la presentació en 

les convocatòries de contractació de la documentació relativa a la capacitat 

d’obrar, validació del poder, de les declaracions de no trobar-se incurs en 

prohibicions i incompatibilitats per contractar amb l’administració de 

trobar-se al corrent en el compliment d’obligacions tributàries i amb la 

seguretat social i si escau, de la certificació acreditativa de trobar-se 

classificats pels tipus de contractes al quals pretenguin concórrer.  

L’empresari ha de presentar en la sol·licitud de participació una declaració 

responsable sobre la vigència de les dades anotades en el registre de 

licitadors.  Si s’hagués produït alteració de les dades registrals es farà 

menció expressa a l’esmentada declaració, unint la documentació 

corresponent.  

Així mateix cal detallar el que apunta el tècnic redactor del projecte en quant a la 

solvència econòmica, financera, tècnica i professional, quant assenyala que “es 

podrà acreditar la solvència, a més del que detalla a l’article 15 del projecte, 

mitjançant la classificació d’obres, en el grup i subgrup detallats al plec de 

condicions, justificant-se així la solvència econòmica i financera i així 

mateix la tècnica i professional”.  

Una vegada revisada pel qui subscriu la documentació a que fa referència el 

conjunt del present informe, cal manifestar que les empreses AMER, Obres i 

Serveis; COEXA; Construcciones Llull-Sastre; EMBASA;CENTRO DE 

MONTAJES i SAMPOL Ingenieria de obres SA, compleixen bàsicament amb el 

que detalla i exigeix com a obligatori el plec de condicions.  

Pel que fa a les empreses Nitlux, Cobra i Elecnor, les seves sol·licituds de 

participació no compleixen amb els requisits detallats al punt onze del Plec de 

condicions, que detalla la forma de presentar les sol·licituds de participació, plec 

de condicions que ha estat al seu abast des del moment de la convocatòria de la 

licitació i al que es de suposar hi han tingut accés.  



És així que atenent al propi acord de ple de dia 27 de març de 2018, validant la 

licitació convocada dia 13 de març de 2018 i la de 24 de març de 2018, als 

efectes de poder seleccionar les empreses que seran admeses a la licitació i a 

les que se’ls i ha de passar notificació perquè procedeixin a presentar oferta 

econòmica, cal anar al que detalla el propi plec de condicions, quant assenyala 

a la clàusula setena Criteris objectius de selecció.- Els criteris objectius de 

selecció d’acord amb els quals l’òrgan de contractació cursarà les 

invitacions a participar en el procediment son els que s’especifiquen a 

l’annex 1. Els límits inferior i, si es cau, superior d’empreses a convidar es 

troben fitxats en dit annex 1.  

A l’esmentat annex 1 es detalla al seu punt 5, límits d’empreses a convidar: 

Cinc primeres empreses que ho sol·licitin, conforme registre general 

d’entrada de l’Ajuntament d’Escorca i compleixin els requisits de 

classificació.  

En base al que detalla aquest criteri de l’annex 1 i revisada tota la documentació 

obrant a l’expedient cal informar que a judici del subscrit l’òrgan de contractació 

haurà de convidar a participar a la licitació a les cinc primeres empreses que ho 

hagin sol·licitat i així, per ordre de registre, i essent que compleixen els requisits 

assenyalats al plec de condicions seran les següents: AMER, Obres i Serveis; 

COEXA; Construcciones Llull-Sastre; EMBASA i CENTRO DE MONTAJES. 

Seguint amb la resta de les empreses que han sol·licitat esser admeses a la 

licitació, és opinió del subscrit que cal desestimar la seva petició de convidada, 

encara que per causes distintes. Així l’empresa Sampol Ingenieria i Montajes, 

per no estar dins el  

nombre de les cinc primeres empreses que compleixin amb el detallat al plec de 

condicions.  

Pel que fa a les empreses Nitlux, Cobra i Elecnor, és opinió del subscrit que la 

desestimació de la seva participació ve donada per no haver presentat la 

documentació conforme exigeix el plec de condicions i així mateix quedar fora 

del límit temporal de les cinc primeres empreses que sol·liciten esser admeses 

a la licitació.  

Aquesta és l’opinió del subscrit que sotmet a consideració de l’òrgan de 

contractació, tot als efectes oportuns. Escorca, 10 d’abril de 2018.- El Secretari.” 

 

A la vista de l’informe precedents; de la declaració d’urgència de la licitació, 

atenent a que com a màxim les obres en qüestió han d’estar adjudicades el 

proper dia 15 de maig de 2018 segons indicacions del Consell de Mallorca, 

atenent a les competències que la legislació vigent hem confereix, vinc en 

Decretar:  

 

Primer.- Convidar a la licitació i, en aquest cas, presentar oferta econòmica i de 

millores a les empreses AMER, Obres i Serveis, COEXA, Construcciones Llull-

Sastre, EMBASA, CENTRO DE MONTAJES, tot atenent als condicionants i 

explicacions detallades a l’informe precedent.  

 

Segon.- No admetre a participar a la licitació a la resta d’empreses que ho havien 

sol·licitat, en base a les motivacions detallades a l’informe precedent, per les 



circumstàncies individualitzades en ell reflectides, relatives a cada una de les 

empreses, motius que es donen per reproduïts.  

 

Tercer.- atorgar el termini de deu dies naturals, atesa la urgència de la licitació, 

perquè les empreses seleccionades presentin oferta econòmica i de millores.  

 

Quart.- notificar la present resolució a tots els interessats.  

 

Cinquè.- donar compte de la present resolució a l’ajuntament Ple, perquè la 

ratifiqui a la primera sessió que es celebri.  

 

Ho mana i signa el Sr. Batle, a la Vila d’Escorca a dotze d’abril de dos mil divuit. 

El Batle.- El Secretari.-“ 

 

Els reunits, a la vista del Decrets precedents acorden per unanimitat ratificar-los 

en tots els seus termes i adoptar els acords en ells detallats, com a propis del 

plenari, òrgan de contractació de l’adjudicació de les obres de “Soterrament 

xarxa aèria baixa tensió i telecomunicacions i millora de l’enllumenat del Port de 

Sa Calobra” 

3º.- PRECS I PREGUNTES 
 
No es varen produir. 
 
 

I, sense més assumptes de que tractar i essent les 20:00  hores, s’aixecà la 

sessió fent la pertinent extensió de la present acta que autoritzen el Batle, junt 

amb mi el Secretari, que tot ho certifica.  

 

 

 

 

   

 

 


