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RELACIÓ D’ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL 
CONSELL DE MALLORCA DE DIA 9 DE SETEMBRE DE 2015 
 
PRESIDÈNCIA 
 
APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (31-8-2015  I  3-9-2015) 
 

DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA QUE HA 
INTERPOSAT LA SRA. Mª ELENA TORRES DE LA FUENTE EN 
REPRESENTACIÓ DE L’ENTITAT TALLERES SERCOIN, SL CONTRA 
L’ACORD DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL CONSELL DE 
MALLORCA EN LA QUE ES VA EXCLOURE A AQUESTA EMPRESA DE 
LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE REVISIÓ PERIÒDICA 
I MANTENIMENT PREVENTIU DEL SISTEMA COMPLET D’ESCALA 
GIRATÒRIA AUTOMÀTICA, DE LES CINC AUTOESCALES 
AUTOMÀTIQUES IVECO-MAGIRUS M-32L DEL SERVEI DE BOMBERS 
DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Desenvolupament 

Local: 

Dia 3 de març de 2015, el conseller executiu de Cooperació Local va iniciar un 

expedient de contractació relatiu al servei de “Revisió periòdica i manteniment 

preventiu del sistema complet d’escala giratòria automàtica de les cinc autoescales 

automàtiques (AEA) Iveco-Magirus M-32L del Servei de Bombers del Consell 

Insular de Mallorca”, mitjançant procediment obert. 

Dia 13 de maig de 2015 el Consell Executiu del Consell de Mallorca va aprovar 

l’expedient de contractació, va nomenar els membres de la Mesa, va aprovar els plecs 

de clàusules i va obrir el procediment d’adjudicació.  

 

En data 3 d’agost de 2015 va tenir entrada al Departament de Desenvolupament Local 

un escrit signat per la representant legal d’una de les empreses licitadores, Talleres 

Sercoin, SL, en el qual interposa recurs d’alçada contra l’acord de la Mesa de 

Contractació en el qual s’exclou a l’empresa de la licitació. 

 

En data 28 d’agost de 2015, el cap de la Secretaria Tècnica/Unitat d’Emergències ha 

emés un informe sobre el recurs d’alçada que literalment diu:  

Dia 3 de març de 2015, el conseller executiu de Cooperació Local va iniciar un 

expedient de contractació relatiu al servei de “Revisió periòdica i manteniment 

preventiu del sistema complet d’escala giratòria automàtica de les cinc autoescales 

automàtiques (AEA) Iveco-Magirus M-32L del Servei de Bombers del Consell Insular 

de Mallorca”, mitjançant procediment obert, conforme a l’informe justificatiu del cap 

de servei del Servei de Bombers de Mallorca. 
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Dia 13 d’abril de 2015, el cap de servei de la Secretaria Tècnica/ Unitat 

d’Emergències, en va emetre l’informe jurídic favorable; dia 17 d’abril de 2015, es 

va emetre l’informe de la Secretaria General i dia 5 de maig de 2015 el de 

fiscalització prèvia de l’expedient. 

 

Dia 13 de maig de 2015 el Consell Executiu del Consell de Mallorca va aprovar 

l’expedient de contractació, va nomenar els membre de la Mesa, va aprovar els plecs 

de clàusules i va obrir el procediment d’adjudicació. 

 

Dia 4 de juny de 2015 es va publicar al BOIB núm 83 l’anunci de la licitació. Dins el 

termini de presentació de ofertes previst legalment van presentar ofertes dos 

licitadors: 

-Talleres Sercoin SL 

-Iturri SA 

 

La Mesa de Contractació es va reunir en data 25 de juny de 2015 amb l’objecte de 

qualificar la documentació general que contenen els sobres 1 presentats pel 

licitadors, de la forma prevista a la convocatòria. A la reunió, de la qual es va 

aixecar la corresponent acta, es va examinar la documentació presentada pels 

licitadors, que era completa en el cas de l’empresa Iturri SA i incompleta en el cas de 

l’empresa Talleres Sercoin SL., atès que mancava: 

a)Document acreditatiu CIF de l’empresa 

b)Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera en la 

forma que s’exigeix al punt F.2.1 del plec de clàusules administratives 

particulars del contracte. No s’acreditava que l’empresa tengués capacitat 

econòmica per fer front a un pagament anual de 10.000 euros atès que es 

presenta un informe de “La Caixa” en el qual únicament s’informa que 

l’entitat opera amb normalitat amb l’entitat financera i que en virtut de les 

dades que es disposen l’entitat té capacitat i solvència econòmica suficient per 

subscriure el contracte de manteniment de les autoescales.  

Conseqüentment, la Mesa va acordar requerir al licitador esmentat per esmenar les 

deficiències assenyalades amb l’advertiment que, si no ho feia, la seva oferta no 

s’admetria a la licitació. La documentació requerida s’havia de presentar en el 

termini màxim de tres dies, comptadors des de la publicació del requeriment en el 

Perfil del Contractant del Consell de Mallorca, i el termini finalitzava dia 30/06/2015 

a les 14.00 h. Al requeriment es va fer constar expressament que el que es requeria 

havia d’existir abans de la data en la qual va expirar el termini de presentació de 

proposicions, dia 19 de juny de 2015, ja que la seva existència no és esmenable, sinó 

que únicament ho és la seva acreditació. 

L’empresa Talleres Sercoin SL va presentar un sobre amb documentació per 

subsanar el requeriment dins el termini previst. 

 

Dia 1 de juliol de 2015 es va reunir de nou la Mesa de Contractació amb 

l’objecte d’estudiar la documentació aportada pel licitador i obrir els sobres 2 i 3. A 
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continuació es transcriu literalment el que consta a l’acta d’aquesta Mesa on queda 

reflectida la revisió de la documentació: 

....S’estudia la documentació aportada  per l’empresa Talleres Sercoin, SL, que es va 

rebre abans de les 14 hores de dia 30 de juny de 2015 en el Registre General del 

Consell de Mallorca. Un cop obert el sobre on hi ha la documentació, es comprova 

que l’empresa ha presentat: 

a) Document acreditatiu CIF de l’empresa. S’examina el document i es comprova que 

es correcte 

b) Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera en la forma que 

s’exigeix al punt F.2.1 del plec de clàusules administratives particulars del contracte. 

Examinat el document es comprova que no es correcte perquè la certificació 

presentada es de data posterior a la data límit de presentació de sol·licituds i el 

certificat no fa referència a que la informació ja existia abans de la data en la qual va 

expirar el termini de presentació de proposicions. I tal com es va explicar al 

requeriment enviat a l’entitat, si el certificat és de data posterior havia de fer 

referència a que la informació ja existia abans de la data en la qual va expirar el 

termini de presentació de proposicions, la qual cosa no s’ha fet. 

Per tant, la Mesa acorda excloure a l’empresa Talleres Sercoin, SL 

 

En data 27/7/15 el secretari suplent de la Mesa va comunicar a l’empresa la decisió 

de la Mesa, i va informar que es podria interposar recurs d’alçada davant el Consell 

Executiu en el termini d’un mes contat a partir del dia següent al de rebre la 

notificació. La notificació, que era de data 20 de juliol de 2015, la va rebre l’empresa 

en data  27 de juliol de 2015. 

 

Posteriorment, en data 3 d’agost de 2015 va tenir entrada al Departament de 

Desenvolupament Local un escrit signat per la representant legal de Talleres Sercoin, 

SL, la Sra. Mª Elena Torres de la Fuente, en el qual interposa recurs d’alçada contra 

l’acord de la Mesa. El recurs està presentat en temps i forma, atès que està interposat 

dins termini pel representant legal de l’entitat i davant el superior jeràrquic de 

l’òrgan que ha dictat l’acte, i es tracta d’un acte que impossibilita continuar el 

procediment (article 107.1 de la Llei de Procediment administratiu)  

 

Els motius al·legats al recurs son:  

 

- Que el primer  document presentat per l’entitat i subscrit per “La Caixa” 

pressuposa implícitament la capacitat i solvència per fer front a un pagament de 

10.000 euros. 

 

Respecte a aquest motiu s’ha de dir que és inconsistent atès que el plecs de 

prescripcions administratives (al seu punt f.2.1) exigeixen clarament que la 

declaració de l’entitat financera faci referència literalment a que la capacitat 

econòmica es per fer front a un pagament d’aquesta quantitat. 
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- Que el requeriment presentat pel Consell de Mallorca en cap moment diu que s’hagi 

de fer referència a que la informació ja existia abans de la data en la qual va expirar 

el termini de presentació de proposicions. Respecte a aquest motiu cal dir que tant a 

l’acta de la Mesa com al requeriment efectuat a l’entitat consta clarament la previsió 

de que els requisits no són esmenables, sinó que únicament ho es la seva acreditació. 

 

Vist tot el que s’ha exposat, qui subscriu informa desfavorablement sobre el recurs 

presentat i proposa al conseller executiu del Departament de Desenvolupament Local 

elevar al Consell Executiu la següent proposta d’acord: 

 

Desestimar, pels motius exposats en aquest informe, el recurs d’alçada que ha 

interposat la Sra. Mª Elena Torres de la Fuente en representació de l’entitat Talleres 

Sercoin, SL contra l’acord de la Mesa de Contractació del Consell de Mallorca en la 

que es va acordar excloure a aquesta empresa de la licitació del contracte del servei 

de revisió periòdica i manteniment preventiu del sistema complet d’escala giratòria 

automàtica, de les cinc autoescales automàtiques IVECO-MAGIRUS m-32l del Servei 

de Bombers del Consell Insular de Mallorca 

 

D’acord amb els antecedents abans exposats, vist l’informe del cap de la Secretaria 

tècnica/Unitat d’Emergències,  i en virtut del que disposa la normativa vigent , el 

conseller executiu del Departament de Desenvolupament Local proposa al Consell 

Executiu que adopti el següent 

ACORD 

Desestimar, pels motius exposats a l’informe cap de la Secretaria Tècnica/Unitat 

d’Emergències de data 28 d’agost de 2015, el, el recurs d’alçada que ha interposat la 

Sra. Mª Elena Torres de la Fuente en representació de l’entitat Talleres Sercoin, SL 

contra l’acord de la Mesa de Contractació del Consell de Mallorca en la que es va 

acordar excloure a aquesta empresa de la licitació del contracte del servei de revisió 

periòdica i manteniment preventiu del sistema complet d’escala giratòria automàtica, 

de les cinc autoescales automàtiques IVECO-MAGIRUS m-32l del Servei de 

Bombers del Consell Insular de Mallorca. 

 


