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ACTA DE LA MESA PER A LA CONTRACTACIÓ PER A L’ADJUD ICACIÓ, 

MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA , 

OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, AMB DIVERSOS 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, DE LES AUTORITZACIONS PER A  

L'EXPLOTACIÓ D'INSTAL·LACIONS TEMPORALS A PLATGES D EL 

TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ 

 

Lloc : Ajuntament de Santanyí  

Data: 13 de març de 2013 

Horari : 10.00 h  

Hi assisteixen :  

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

Vocals: 

Pedro Herrero Moya, secretari de l’Ajuntament 

Miquel Nadal Ribas, enginyer municipal 

Irene Corrales Pascual, arquitecta tècnica 

 

Secretari: Silvia Regina Serra Gutiérrez, funcionària de l’Ajuntament. 

 

No hi ha assistència de públic 

 

Desenvolupament de la sessió   

 

Es constitueix la mesa de contractació en sessió pública i s’informa als 

assistents que finalment, després d’examinada la documentació presentada 

pel licitador amb deficiències a la documentació administratriva del lot 5, els 

membres de la Mesa determinen que l’única proposta presentada i admesa al 
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lot 5 d’aquesta licitació és la proposició presentada per Pedro Juan Munar 

Picornell. 

 

Per la qual cosa s’han esmenat les deficiències esmentades a la Mesa de 

contractació de data 08/03/2013. 

 

A continuació, es procedirà  a l’obertura del sobre C de la proposició 

presentada per Pedro Juan Munar Picornell, que presenta una experiència 

corresponent a més de 5 anys, dins aquest terme municipal a Cala Gran. 

 

La puntuació obtinguda corresponent al sobre C és la següent: 

 

LOT 5: Cala Gran 

Proposició única presentada per Pedro Juan Munar Picornell: 20 punts. 

 

A continuació, es procedeix a l'obertura del sobre B, de la proposició 

presentada i admesa al lot 5 que apareix en el plec de condicions 

administratives: 

 

LOT 5: Cala Gran 

Proposició única presentada per Pedro Juan Munar Picornell, que ofereix 

explotar les instal·lacions temporals que apareixen en aquest lot per una 

quantitat total anual de 6.100,00  €, i es compromet a fer la forma de pagament 

a la firma del contracte. 
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Per tant, la puntuació obtinguda de l’únic licitador corresponent al sobre B és la 

següent: 

 

LOT 5: Cala Gran 

Proposició única presentada per Pedro Juan Munar Picornell:  80 punts. 

 

A continuació, es relaciona la valoració de l’oferta presentada:  

 

LOT. 5 CALA GRAN 
 

 
 
A continuació, la mesa proposa, d’acord amb la puntuació abans esmentada, i 

ja que és l’única proposició presentada, adjudicar l’explotació del lot 5 Cala 

Gran a Pedro Juan Munar Picornell, per una quantitat total per temporada de 

6.100,00 €                    

 

Així mateix, i d’acord amb el que disposa l’article 87 del Reglament de la Llei 

de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial Decret 

1098/2001, de 12 d’octubre, es convida els assistents que exposin totes les 

observacions o reserves que estimen oportunes contra aquest acte que hauran 

de fer per escrit adreçat al batle d’aquest Ajuntament i que podran presentar al 

registre general fins el proper dia 18 de març a les 14,00 h, i que seran resoltes 

en l’adjudicació del contracte. 

 

PROPOSICIONS 
PRESENTADES  

EXPERIÈNCIA MILLORA 
FORMA 
PAGAMENT 

MILLORA 
CANON 

PUNTACIÓ 
TOTAL 

PEDRO JUAN MUNAR 
PICORNELL 

20 punts 30  punts 50 punts  100 punts 
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Una vegada llegida aquesta acta, la signen els membres de la mesa de 

contractació i els licitadors amb deficiències que hi són presents, la qual cosa, 

com a secretària, certific.    

 

 

 

 

  


