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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A L’ALIENACIÓ 

MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, AMB 

UN ÚNIC CRITERI D’ADJUDICACIÓ, DEL BÉ IMMOBLE PATRIMONIAL 

SITUAT A LA PARCEL·LA 19, POLÍGON 9, ES PUJOLET, DEL TERME 

MUNICIPAL DE SANTANYÍ 

  

Lloc: Ajuntament de Santanyí 

Data: 28 de febrer de 2018 

Horari: 12.30 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. 

 
Secretari: Guillermo Mascaró Llinás 
 
Assistència de públic: 

 
E.G.I., mandatari verbal del Sr. GEORG STEPHAN SCHUBERT 
 
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,  

Per a l’alienació del bé immoble patrimonial d’aquest Ajuntament situat  la parcel·la 19, 

polígon 9, Es Pujolet, d’aquest terme muncipal de Santanyí i, si escau, en audiència 

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

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

presentació:  

 

• Proposició ÚNICA presentada per GEORG STEPHAN SCHUBERT  

 

A continuació, els membres de la Mesa procedeixen a l’obertura del sobre A de les 

empreses licitadores admeses a la licitació. Els membres de la Mesa examinen la 

documentació administrativa presentada pels licitadors en el sobre A i consideren que 

aquesta documentació es troba ajustada a dret. 

 

A continuació la Mesa acorda l’obertura dels sobres B presentats i, si escau, realitzar la 

proposta d’adjudicació d’aquest contracte. 

 

Es procedeix a l’obvertura dels sobres B amb el resultat següent: 

 

• Proposició ÚNICA presentada per GEORG STEPHAN SCHUBERT que 

ofereix l’adquisició de la parcel·la un total de 126.101,00 € 

 

Així, la Mesa proposa l’adjudicació d’aquest contracte a GEORG STEPHAN 

SCHUBERT, amb NIE X8747XXXX 

 

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

licitador assistent, la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta.  


