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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 D’AMPLIACIÓ DE 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL SECTOR CALÓ D’EN BOIRA (ZONA C/ SA 
MEDALLA), DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ   
 
Lloc: Ajuntament de Santanyí 

Data: 11 de setembre de 2014 

Horari: 12.00 h 

President: Miquel Contestí Burguera, 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 
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 

l’obertura del sobre A. 

 

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 “CENTRO DE MONTAJES”. 
- Proposició núm. 3 presentada per “TRENASA SA”. 
- Proposició núm. 4 presentada per “HERMANOS GOST SIMÓ SA”. 
- Proposició núm. 5 presentada per “ESTEL INGENIERIA Y OBRAS SA”. 
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- Proposició núm. 6 presentada per “ELECTRO HIDRÁULICA MANACOR 
SA”. 

- Proposició núm. 7 presentada per “COBRA”. 
- Proposició núm. 8 presentada per “EXCAVACIONES S’HORTA SA”. 
- Proposició núm. 9 presentada per “AFEX OBRAS Y SERVICIOS”. 
- Proposició núm. 10 presentada per “EXCAVACIONS GINARD SL”. 

 

Els membres de la Mesa han procedit a l’obertura dels sobres A, corresponent a la 

documentació administrativa, i que una vegada comprovada la documentació presentada 

pels licitadors i que es troba ajustada a dret, amb l’exempció de la documentació 

presentada per l’entitat Trenasa SA, on manca la constitució de la fiança provisional, 

així mateix, els membres de la Mesa, requereixen a l’entitat Trenasa SA perquè en el 

termini de 3 dies, que finalitzarà a les 14,00 hores del proper dia 15 de setembre  de 

2014, presenti la documentació acreditativa d’haver constituït la fiança provisional 

corresponent. 

 

A continuació, el president de la mesa, atès el requeriment esmentat, acorda la suspensió 

d’aquesta sessió pública. 

 

Així mateix, s’informa als licitadors que una vegada hagi transcorregut el termini del 

requeriment, es procedirà a convocar novament aquesta Mesa, mitjançant anunci a la 

pàgina web d’aquest Ajuntament per procedir a l’obertura dels sobres B.  

 

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

qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta. 

 


