
 

 

 

 

 

 

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ 
Tel. 971653002 / fax 971642231 
Plaça Major, 12 
07650 Santanyí 

 

 

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ , 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA , 
OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, AMB DIVERSOS 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ,   DE  L'AUTORITZACIÓ PER A L'EXPLOTACIÓ 
D'INSTAL·LACIONS TEMPORALS A LA  PLATJA DEL CALÓ DE LS HOMES 
MORTS DEL TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ   
 
  

Lloc:  Ajuntament de Santanyí 

Data:  14 de maig de 2015 

Horari:  12.00 h 

Hi assisteixen: 

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

Guillermo Mascaró Llinás, assessor jurídic-lletrat de l’Ajuntament 
Aina Bonet Vidal, interventora de l’Ajuntament 
Joan Picó Rigo, TAE de l’Ajuntament  
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 

procedir a l’obertura de la única  proposició presentada per a la contractació per 

procediment obert, tramitació ordinària, mitjançant oferta econòmicament més 

avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, de l’autorització de l’explotació 

de la instal·lació temporal de les instal·lacions temporals a la platja del  Caló 

dels Homes Morts del terme municipal de Santanyí. 
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Els membres de la Mesa, una vegada comprovada la documentació presentada 

per la única entitat licitadora, corresponent a TENEDORA AGUAMARINA SA, 

amb NIF núm. A571131136,  la troben ajustada a dret. 

 

A continuació, la mesa de contractació procedeix a l’obertura del sobre C, de la 

única entitat licitadora presentada, que conté els criteris ponderables a través 

d’un judici de valor proposició, que presenta un projecte de neteja 

corresponent. 

 

A continuació, es procedeix a l’obertura del sobre B que conté la proposició 

econòmica, que ofereix realitzar el contracte per una quantitat total de 

16.000,00 €, a favor de l’Ajuntament. 

 

Conclosa la lectura de la proposició presentada, la Mesa, per unanimitat dels 

seus membres, i ja que ha estat l’única proposta presentada, acorda proposar 

l’adjudicació del contracte a TENEDORA AGUAMARINA SA, per la quantitat 

total anual de 16.000,00 euros, en concepte de cànon a favor d’aquest 

Ajuntament, amb les millores ofertades i valorades, amb les condicions 

establertes en el plec de condicions administratives particulars. 

 

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

contractació, la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta. 

 


