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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 
DUR A TERME L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REMODELACIÓ DEL 
CARRER DE SES PUNTETES DE CALA D'OR DEL MUNICIPI DE 
SANTANYÍ 
 

Lloc: Ajuntament de Santanyí 

Data: 25 d’agost de 2014 

Horari: 12.00 h 

President: Miquel Contestí Burguera, tinent de batle de l’Ajuntament 
 
Vocals:  

Guillermo Mascaró Llinás, assessor jurídic-lletrat de l’Ajuntament  
Ana María Bonet Vidal, interventora de l'Ajuntament 
Miquel Nadal Ribas, enginyer municipal 
Irene Corrales Pascual, arquitecta tècnica municipal 

 
Secretari: Guillermo Mascaró Llinás, assessor jurídic-lletrat de l’Ajuntament. 
 

Desenvolupament de la sessió: 

 

Es constitueix la Mesa de Contractació i es declara la sessió pública per informar de 

l’obertura del sobre A, d’acord amb la Mesa de contractació realitzada en el dia d’avui, i 

per procedir a l’obertura del sobre B, corresponent a la documentació per la valoració 

depenent de judici de valor per a la contractació per procediment obert, tramitació 

ordinària, mitjançant oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris 

d’adjudicació, per dur a terme l’execució de les obres de remodelació del carrer de ses 

Puntetes de Cala d’Or. 

 

A la licitació s’han presentat les següents propostes, que s’enumeren per ordre de 

presentació: 
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- Proposició núm. 1 presentada per “EXCAVACIONS GINARD SL”. 
- Proposició núm. 2 presentada per “VOPSA”. 
- Proposició núm. 3 presentada per “HERMANOS GOST SIMÓ SA”. 
- Proposició núm. 4 presentada per “VITRAC OBRA PÚBLICA SL”. 
- Proposició núm. 5 presentada per “MELCHOR MASCARÓ”. 
- Proposició núm. 6 presentada per “AGLOMSA”. 
- Proposició núm. 7 presentada per “EXCAVACIONES S’HORTA SA”. 
- Proposició núm. 8 presentada per “CONSTRUCCIONES LLABRÉS FELIU 

SLU”. 
- Proposició núm. 9 presentada per “MATIAS ARROM BIBILONI SL”. 
- Proposició núm. 10 presentada per “TEMAEBSA SERVIOBRES SL”. 
- Proposició núm. 11 presentada per “COEXA”. 
- Proposició núm. 12 presentada per “AMER E HIJOS SA”. 

 

Els membres de la Mesa han procedit a l’obertura dels sobres A, corresponent a la 

documentació administrativa, i que una vegada comprovada la documentació presentada 

pels licitadors i que es troba ajustada a dret.  

 

A continuació, sense que els assistents hagin formulat cap reclamació ni cap dubte, es 

procedeix a l’obertura del sobre B, que contenen els criteris ponderables a través d’un 

judici de valor, per ordre de presentació en el registre general, de les proposicions 

presentades i admeses, amb el resultat següent: 

 

Proposició 1, presentada per l’entitat “EXCAVACIONS GINARD SL” en el qual es 

troba la següent documentació: 

Millores fanals, paviments i bancs. 

 

Proposició 2, presentada per l’entitat “VOPSA” en el qual es troba tota la següents 

documentació: 

Millores fanals, paviments i bancs. 
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Proposició 3, presentada per l’entitat “HERMANOS GOST SIMÓ SA” en el qual es 

troba tota la següents documentació: 

Millores fanals, paviments i bancs. 

 

Proposició 4, presentada per l’entitat “VITRAC OBRA PÚBLICA SL” en el qual es 

troba tota la següents documentació: 

Millores fanals, paviments i bancs. 

 

Proposició 5, presentada per l’entitat “MELCHOR MASCARÓ” en el qual es troba tota 

la següents documentació: 

Millores fanals, paviments i bancs. 

 

Proposició 6, presentada per l’entitat “AGLOMSA” en el qual es troba tota la següents 

documentació: 

Millores fanals, paviments i bancs. 

 

Proposició 7, presentada per l’entitat “EXCAVACIONES S’HORTA SA” en el qual es 

troba tota la següents documentació: 

Millores fanals, paviments i bancs. 

 

Proposició 8, presentada per l’entitat “CONSTRUCCIONES LLABRÉS FELIU SLU” 

en el qual es troba tota la següents documentació: 

Millores fanals, paviments i bancs. 

 

Proposició 9, presentada per l’entitat “MATIAS ARROM BIBILONI SL”, la Mesa per 
unanimitat admet obrir aquest sobre, tot i que, a la seva caràtula consta com a sobre C, 
però ve detallat el contingut que contè, relatiu als criteris d'adjudicació que depenguin 
d'un judici de valor, en el qual es troba tota la següents documentació: 
Millores fanals, paviments i bancs. 
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Proposició 10, presentada per l’entitat “TEMAEBSA SERVIOBRES SL” en el qual es 

troba tota la següents documentació: 

Millores fanals, paviments i bancs. 

 

Proposició 11, presentada per l’entitat “COEXA” en el qual es troba tota la següents 

documentació: 

Millores fanals, paviments i bancs. 

 

Proposició 12, presentada per l’entitat “AMER E HIJOS SA” en el qual es troba tota la 

següents documentació: 

Millores fanals, paviments i bancs. 

 

A continuació, el president de la mesa, atesa la complexitat de la documentació 

aportada, 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, s’informa als licitadors que una vegada s’hagin avaluades les propostes 

presentades incloses en el sobre B, es procedirà a convocar novament aquesta Mesa, 

mitjançant anunci a la pàgina web d’aquest Ajuntament per donar a conèixer la 

puntuació obtinguda en el sobre B i dur a terme l’obertura del sobre C, corresponent a la 

proposta econòmica i realitzar la corresponent proposta d’adjudicació. 

 

Una vegada llegida aquesta acta, la signen els membres de la mesa de contractació, la 

qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta. 

 


