
 

 

 
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ 

Tel. 971653002 / fax 971642231 

Plaça Major, 12 

07650 Santanyí 

 

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT, 

TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I MITJANÇANT OFERTA ECONÒMICAMENT 

MÉS AVANTATJOSA, AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, PER 

DUR A TERME L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA I 

CONDICIONAMENT DE L’ESPAI URBÀ DE SA PORTA MURADA 

 

Lloc: Ajuntament de Santanyí 

Data: 27 d’octubre de 2014 

Horari: 10.00 h 

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

 

Vocals:  

Ana María Bonet Vidal, interventora de l'Ajuntament 

Guillermo Mascaró Llinás, assessor jurídic-lletrat de l’Ajuntament, secretari 

habilitat accidental 

Miquel Nadal Ribas, enginyer municipal 

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 informar de les 

ofertes presentades y finalment les que han estat admeses definitivament a aquesta 

licitació una vegada passat el termini per esmenar deficiències.  

S’informa que els membres de la mesa consideren esmenades les deficiències de la 

documentació administrativa de la Proposició núm. 9 presentada per 

“CONSTRUCCIONES LLABRES FELIU S.L.U” 

I en canvi no han estat esmenades les deficiències de la  Proposició núm. 12 presentada 

per “OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MALLORCA S.L.”, que no hi ha constància 

que dins el termini concedit hagi presentat cap document per esmenar les deficiències 

de la documentació administrativa.  

Per això els membres de la Mesa per unanimitat dels assistents, han acordat admetre a la 

licitació la Proposició núm. 9 presentada per “CONSTRUCCIONES LLABRES FELIU 

S.L.U”, i han declarat l’exclusió definitiva d’aquesta licitació de la  Proposició núm. 12 

presentada per “OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MALLORCA S.L.” 
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Dit això, s’admeten definitivament a la licitació  les següents propostes, que s’enumeren 

per ordre de presentació: 

 

- Proposició núm. 1 presentada per “FINQUES LA TRAPA S.L.”. 

- Proposició núm. 2 presentada per “HERMANOS GOST SIMÓ S.A.”. 

- Proposició núm. 3 presentada per “VIAS Y OBRAS PUBLICAS S.A. 

(VOPSA)”. 

- Proposició núm. 4 presentada per “COEXA S.A.”. 

- Proposició núm. 5 presentada per “ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 

S.A.”. 

- Proposició núm. 6 presentada per “EXCAVACIONES S’HORTA S.A.”. 

- Proposició núm. 7 presentada per “TEMAEBSA SERVIOBRAS S.L.”. 

- Proposició núm. 8 presentada per “MELCHOR MASCARÓ S.A.”. 

- Proposició núm. 9 presentada per “CONSTRUCCIONES LLABRES FELIU 

SLU”. 

- Proposició núm. 10 presentada per “OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN 

SAU”. 

- Proposició núm. 11 presentada per “AMER E HIJOS S.A.”. 

 

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

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

troba els sobres B, perquè puguin comprovar que es troben en el mateix estat en què es 

trobaven en el moment de la  presentació de les ofertes.  

 

Es procedeix a l'obertura dels SOBRES B, corresponent als criteris que depenen d’un 

judici de valor presentats pels licitadors admesos per ordre de presentació amb el 

resultat següent: 

 

- Proposició 1, presentada per l’entitat  “FINQUES LA TRAPA S.L.”.resulta que 

ofereix realitzar el contracte amb un termini de 3,5 mesos. Presenta pla d’obra 

justificatiu. 

 

- Proposició 2, presentada per l’entitat “HERMANOS GOST SIMÓ S.A.”, resulta 

que ofereix realitzar el contracte amb un termini de 3,5 mesos. Presenta pla 

d’obra justificatiu. 
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- Proposició 3, presentada per l’entitat “VIAS Y OBRAS PUBLICAS S.A. 

(VOPSA)”, resulta que ofereix realitzar el contracte amb un termini de 3,5 

mesos. Presenta pla d’obra justificatiu. 

- Proposició 4, presentada per l’entitat ““COEXA S.A.”., resulta que ofereix 

realitzar el contracte amb un termini de 3,5 mesos. Presenta pla d’obra 

justificatiu. 

 

- Proposició 5, presentada per l’entitat “ACSA OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS S.A.”., resulta que ofereix realitzar el contracte amb un 

termini de 3,5 mesos. Presenta pla d’obra justificatiu. 

 

- Proposició 6, presentada per l’entitat “EXCAVACIONES S’HORTA S.A.”, 

resulta que ofereix realitzar el contracte amb un termini de 3,5 mesos. Presenta 

pla d’obra justificatiu. 

 

- Proposició 7, presentada per l’entitat “TEMAEBSA SERVIOBRAS S.L.” 

resulta que ofereix realitzar el contracte amb un termini de 3,5 mesos. Presenta 

pla d’obra justificatiu. 

 

- Proposició 8, presentada per l’entitat “MELCHOR MASCARÓ S.A.”, resulta 

que ofereix realitzar el contracte amb un termini de 3,5 mesos. Presenta pla 

d’obra justificatiu. 

 

- Proposició 9, presentada per l’entitat CONSTRUCCIONES LLABRES FELIU 

SLU”, resulta que ofereix realitzar el contracte amb un termini de 3,5 mesos. 

Presenta pla d’obra justificatiu. 

 

- Proposició 10, presentada per l’entitat OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN 

SAU”, resulta que ofereix realitzar el contracte amb un termini de 3,5 mesos. 

Presenta pla d’obra justificatiu. 

 

- Proposició 11, presentada per l’entitat “AMER E HIJOS S.A.”., resulta que 

ofereix realitzar el contracte amb un termini de 3,5 mesos. Presenta pla d’obra 

justificatiu. 
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En aquest moment es suspèn aquesta Mesa  per estudiar la documentació i poder valorar 

aquest apartat que correspon als criteris que depenen d’un judici de valor, i fa saber que 

pròximament s’anunciarà al perfil del contractant la data, hora i lloc de la pròxima 

sessió pública d’aquesta Mesa.  

 

 

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

licitadors assistents, la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta. 

 


