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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL PROCEDIMENT OBERT, 

TRAMITACIÓ ORDINÀRIA MITJANÇANT OFERTA ECONÒMICAMEN T MÉS 

AVANTATJOSA, AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ , DE 

L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL CAL Ó D’EN 

BUSQUES I DEL CALÓ D’EN BOIRA DE CALA FIGUERA DEL T ERME 

MUNICIPAL DE SANTANYÍ 

 

Lloc:  Ajuntament de Santanyí 

Data: 3 de maig de 2017 

Horari:  13.00 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 

            Maria Irene Corrales Pascual, arquitecta tècnica municipal 

 

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

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

Es constitueix la Mesa de Contractació per procedir a l’obertura del sobre A de les 

proposicions presentades a la contractació per procediment obert, tramitació ordinària 

mitjançant oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, 

de les obres d’enllumenat públic del Caló d’en Busques i del Caló d’en Boira de Cala 

Figuera del terme municipal de Santanyí, d’acord amb el plec de clàusules 
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administratives particulars, i, si escau, en audiència publica, l’obertura de la 

documentació continguda en els sobres B de les ofertes presentades. 

 

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

presentació:  

- Proposició núm. 1 presentada per SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS SA. 

- Proposició núm. 2 presentada per BARTOMEU MAS PERELLÓ. 

- Proposició núm. 3 presentada per FERPEGAR SL. 

- Proposició núm. 4 presentada per NITLUX SA. 

- Proposició núm. 5 presentada per YOMEE ENERGY SERVICES SL. 

 

A continuació, els membres de la Mesa procedeixen a l’obertura del sobre A. I, una 

vegada comprovada la documentació presentada, la Mesa considera que aquesta 

documentació es troba ajustada a dret.  

 

Seguidament, la Mesa de Contractació procedeix, en sessió pública, a l’obertura dels 

sobres B presentats per les empreses licitadores que contenen la documentació tècnica 

referent als criteris d’adjudicació ponderables a través d’un judici de valor, amb el 

resultat següent: 

- Proposició núm. 1 presentada per SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS SA, en la 

qual es descriu la protecció sobre-tensions i els càlculs d’adequació d’aquesta 

protecció. 

- Proposició núm. 2 presentada per BARTOMEU MAS PERELLÓ, en la qual es 

descriu la protecció sobre-tensions i els càlculs d’adequació d’aquesta protecció. 

- Proposició núm. 3 presentada per FERPEGAR SL, en la qual es descriu la 

protecció sobre-tensions i els càlculs d’adequació d’aquesta protecció. 

- Proposició núm. 4 presentada per NITLUX SA, en la qual es descriu la protecció 

sobre-tensions i els càlculs d’adequació d’aquesta protecció. 



 
 
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ 
Tel. 971653002 / fax 97163007 
Plaça Major, 12 
07650 Santanyí – Illes Balears 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

- Proposició núm. 5 presentada per YOMEE ENERGY SERVICES SL, en la qual 

es descriu la protecció sobre-tensions i els càlculs d’adequació d’aquesta 

protecció. 

 

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

la sessió fins que Miquel Adrover, enginyer industrial de l’Ajuntament de Santanyí, 

emeti l’informe tècnic corresponent a la documentació presentada.  

 

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

qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta. 

 

 


