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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT, 
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I MITJANÇANT OFERTA ECONÒMICAMENT 
MÉS AVANTATJOSA, AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, PER A 
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GUARDERIA INFANTIL A LA 
LOCALITAT DES LLOMBARDS DEL TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ 
 
Lloc: Ajuntament de Santanyí 
Data: 14 de març de 2013 
Horari: 12.00 h 
Hi assisteixen: 
President: Miquel Contestí Burguera, tinent de batle de l’Ajuntament 
 
Vocals:  

Pedro Herrero Moya, secretari de l’Ajuntament 
Miquel Nadal Ribas, enginyer municipal 
Irene Corrales Pascual, arquitecta tècnica municipal 
Guillermo Mascaró Llinás, assessor jurídic-lletrat de l’Ajuntament  
 

 
Secretari: Guillermo Mascaró Llinás, assessor jurídic-lletrat de l’Ajuntament. 
 
Hi assisteixen com a públic: 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Es constitueix la mesa de contractació i es declara la sessió pública per procedir a 
l’obertura de les proposicions presentades per a la contractació per procediment obert, 
oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, per a la 
prestació del servei de guarderia infantil a la localitat des Llombards del terme 
municipal de Santanyí, d’acord amb el plec de condicions aprovat per resolució d ela 
batlia de data 08/02/2013, oïda la Junta de Govern Local. 
 
A la licitació s’han presentat les següents propostes, que s’enumeren per ordre de 
presentació: 
 

- Proposició núm. 1 presentada per “Aurora Burguera Oliver”. 
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- Proposició núm. 2 presentada per “Maria Francisca Moya Obrador”. 
- Proposició núm. 3 presentada per “Fundació per a la formació i la recerca”. 
 

Els membres de la Mesa informen que s’ha examinat la documentació administrativa 
presentada pels licitadors i que es troba ajustada a dret, amb l’excepció de la proposició 
presentada per l’entitat FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ I LA RECERCA, en la 
que es considera que té els següents defectes: 
 
1. Es planteja el dubte de que l’objecte d’aquest contracte es trobi dins de les finalitats 
de la Fundació. 
2. L’experiència professional no queda suficientment acreditada per tal de gestionar el 
servei de guarderia infantil, atès que a la relació de feines desenvolupades per l’entitat 
licitadora només hi consta la gestió de l’escoleta infantil sa Miloca de Cas Concos des 
del mes de febrer d’enguany. 
 
Aquestes deficiències es consideren no susceptibles d’esmena, per la qual cosa, es 
declara exclosa d’aquesta licitació la proposta presentada per l’entitat FUNDACIÓ PER  
A LA FORMACIÓ I LA RECERCA. 
 
A continuació, sense que els assistents hagin formulat cap reclamació ni cap dubte, es 
procedeix a l’obertura del sobre B corresponent a la documentació tècnica, per ordre de 
presentació en el registre general, de les proposicions presentades i admeses, amb el 
resultat següent: 
 
Proposició 1, presentada per “Aurora Burguera Oliver”: compté el projecte del servei. 
   
 
Proposició 2, presentada per “Maria Francisca Moya Obrador”: compté el projecte del 
servei. 

  
A continuació el president de la mesa, atesa la complexitat de la documentació aportada 
i la quantitat d’ofertes presentades, acorda la suspensió d’aquesta sessió pública, per tal 
de dur a terme l’estudi de la documentació aportada i valorar-ne les ofertes.  
 
Així mateix, es convoca als licitadors a una nova Mesa per tal de procedir a informar de 
la valoració d’aquest projecte de servei i per procedir a l’obertura del sobre C, 
corresponent a la proposta econòmica, el pròxim dia 19 a les 13.00 h. a la sala de Plens 
d’aquest Ajuntament. 
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Una vegada llegida aquesta acta, la signen els membres de la mesa de contractació, la 
qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 


