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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBE RT, 

TRAMITACIÓ ORDINÀRIA MITJANÇANT OFERTA ECONÒMICAMEN T 

MÉS AVANTATJOSA, AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACI Ó, DEL 

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L’EQUIPAMENT D’UN  ESPAI 

DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE SANT ANYÍ I 

DIVERSES OBRES PER CONDICIONAR-LO 

  

Lloc:  Ajuntament de Santanyí 

Data: 9 de desembre de 2016 

Horari:  10.00 h 

Hi assisteixen: 

President: Antonio Matas Blanch, tinent de batle de l’Ajuntament 

 

Vocals:  

Pedro Herrero Moya, secretari de l’Ajuntament 

Aina Bonet Vidal, interventora de l’Ajuntament  

Miquel Nadal Ribas, enginyer municipal 

Maria Irene Corrales Pascual, arquitecta tècnica municipal 

 

Secretària: Silvia Serra Gutiérrez, funcionària de l’Ajuntament 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

Es constitueix la mesa de contractació per procedir a l’obertura del sobre A de la 

proposició presentada per l’única empresa presentada referent a la contractació pel 

subministrament i instal.lació de l’equipament d’un espai de les instal.lacions esportives 

municipals de Santanyí i diverses obres per condicionar-lo, d’acord amb el plec de 

clàusules administratives particulars, la comprovació de la documentació administrativa 
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i, si escau, en audiència publica, l’obertura de la documentació continguda en el sobre B 

de l’oferta presentada. 

 

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

presentació:  

 

-Proposició núm.1 presentada per “GISPERT DEPURACIÓN DE AGUAS SA”, amb 

CIF A07146004. 

 

Els membres de la Mesa informen que s’ha examinat la documentació administrativa 

presentada pels licitadors i que es troba ajustada a dret.  

 

A continuació, la mesa de contractació procedeix a l’obertura del sobre B presentat per 

l’única empresa licitadora i que contenen la Documentació referent als criteris 

d’adjudicació ponderables a través d’un judici de valor, d’acord amb el plec de 

clausules administratives particulars i de prescripcions tècniques, i en la qual es valorarà 

especialment el disseny i l’estètica, la seguretat, i la capacitat. 

 

A continuació, la Presidenta de la Mesa suspen la sessió, i per unanimitat dels membres 

de la Mesa es suspen la sessió fins que s’obtengui un dictamen tècnic per l’arquitecte 

municipal per la comprovació dels requisits establerts al plec de prescripcions tecniques.  

  

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

qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta. 


