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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, DE 

LES OBRES DE REFORMA I CONDICIONAMENT DEL CARRER PO RTELL 

DE SANTANYÍ 

 

Lloc:  Ajuntament de Santanyí 

Data: 14 de març de 2017 

Horari:  10.30 h 

Hi assisteixen: 

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

 

Vocals:  

Pedro Herrero Moya, secretari de l’Ajuntament 

Ana María Bonet Vidal, interventora de l'Ajuntament  

Miquel Nadal Ribas, enginyer municipal 

 

Secretari: Guillem Mascaró Llinàs, assessor jurídic-lletrat de l’Ajuntament 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

Es constitueix la mesa de contractació per procedir a la comprovació de la 

documentació presentada pels licitadors que en l’obertura del sobre A de les 

proposicions presentades per a la contractació de les obres de reforma i condicionament 

del carrer Portell de Santanyí es varen trobar deficiències i, si escau, en audiència 

publica, l’obertura de la documentació continguda en els sobres B de les ofertes 

presentades. 
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Els membres de la Mesa recorden la proposta que va tenir deficiències: 

 

- A la proposició núm. 2 presentada per  “HERMANOS GOST SIMÓ SA, en la 

qual no consta l’objecte social de l’entitat a la declaració responsable. 

 

Els membres de la Mesa, una vegada comprovada la documentació presentada per 

HERMANOS GOST SIMÓ SA, la troben correcta i ajustada a dret. 

 

A continuació, es dóna l'oportunitat als licitadors presents d'examinar l'estat en què es 

troben els sobres B, corresponent als criteris d’adjudicació ponderables a través d’un 

judici de valor, perquè puguin comprovar l’estat en què es trobaven en el moment de la  

presentació de les ofertes, amb el resultat següent: 

 

- Proposició núm. 1 presentada per UTE ACCYNIA INGENIERIA SL – 

PEÑABLASCO SL, en el qual està inclòs el pla d’obra i les mesures 

demostrables d’accions relacionades amb l’obra per engolir el CO2. 

- Proposició núm. 2 presentada per HERMANOS GOST SIMÓ SA, en el qual 

està inclòs el pla d’obra i les mesures demostrables d’accions relacionades amb 

l’obra per engolir el CO2. 

- Proposició núm. 3 presentada per EXCAVACIONES S’HORTA SA, en el qual 

està inclòs el pla d’obra i les mesures demostrables d’accions relacionades amb 

l’obra per engolir el CO2. 

- Proposició núm. 4 presentada per PAVIMENTOS Y HORMIGONES 

CARRERAS SA, en el qual està inclòs el pla d’obra i les mesures demostrables 

d’accions relacionades amb l’obra per engolir el CO2. 

- Proposició núm. 5 presentada per CONTRATISTAS MALLORQUINES 

ASOCIADOS SA, en el qual està inclòs el pla d’obra i les mesures demostrables 

d’accions relacionades amb l’obra per engolir el CO2. 
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- Proposició núm. 6 presentada per VIAS Y OBRAS PÚBLICAS SA, en el qual 

està inclòs el pla d’obra i les mesures demostrables d’accions relacionades amb 

l’obra per engolir el CO2. 

- Proposició núm. 7 presentada per AGLOMERADES MALLORCA SA, en el 

qual està inclòs el pla d’obra i les mesures demostrables d’accions relacionades 

amb l’obra per engolir el CO2. 

- Proposició núm. 8 presentada per VITRAC OBRA PÚBLICA SL, en el qual 

està inclòs el pla d’obra i no aporta les mesures demostrables d’accions 

relacionades amb l’obra per engolir el CO2. 

- Proposició núm. 9 presentada per AMER E HIJOS SA, en el qual està inclòs el 

pla d’obra i les mesures demostrables d’accions relacionades amb l’obra per 

engolir el CO2. 

- Proposició núm. 10 presentada per OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN 

SAU, en el qual està inclòs el pla d’obra i les mesures demostrables d’accions 

relacionades amb l’obra per engolir el CO2. 

- Proposició núm. 11 presentada per ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL, 

en el qual està inclòs el pla d’obra i les mesures demostrables d’accions 

relacionades amb l’obra per engolir el CO2. 

- Proposició núm. 12 presentada per SINCRONIZACIÓN TÉCNICA SL, en el 

qual està inclòs el pla d’obra i les mesures demostrables d’accions relacionades 

amb l’obra per engolir el CO2. 

 

A continuació, el President de la Mesa, per unanimitat dels membres de la Mesa, suspèn 

la sessió fins que Antoni Vidal Vidal, redactor del projecte de les obres de reforma i 

condicionament del carrer Portell de Santanyí, emeti l’informe tècnic corresponent al 

pla d’obra i la comprovació de les mesures demostrables d’accions relacionades amb 

l’obra per engolir el CO2 presentades.  
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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. 

 

 


