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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 DE REFORMA I AMPLIACIÓ 

D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES A SANTANYÍ 

 

 

Lloc: Ajuntament de Santanyí 

Data: 21 de novembre de 2014 

Horari: 13.00 h 

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

 

Vocals:  

Guillermo Mascaró Llinás, secretari habilitat accidental de l’Ajuntament 

Ana María Bonet Vidal, interventora de l'Ajuntament 

Miquel Nadal Ribas, enginyer municipal 

Maria Irene Corrales Pascual, arquitecta tècnica municipal 

 

Secretari: Guillermo Mascaró Llinás, assessor jurídic-lletrat de l’Ajuntament. 

 

Hi assisteixen com a públic: 

 

No hi ha assistència de públic. 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

Es constitueix la Mesa de Contractació i es declara la sessió pública per informar de 

l’obertura del sobre A, d’acord amb la Mesa de contractació realitzada en el dia d’avui. 

 

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

presentació: 

 

- Proposició núm. 1 presentada per   “ SORT D’ENFORA S.L.”. 

- Proposició núm. 2 presentada per  “OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A.” 

(O.H.L.) 

- Proposició núm. 3 presentada per UNIÓ TEMPORAL DELS EMPRESARIS: 

COPCISA S.A. i CONSTRUCCIONES OLIVES S.L. 
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- Proposició núm. 4 presentada per “AMER E HIJOS S.A.” 

 

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

documentació administrativa i es troba ajustada a dret.  

 

Es procedeix a continuació,  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  “SORT D’ENFORA S.L.”. resulta 

que presenta documentació referida a les millores següents: 

 

- B.1.A. Que fa referència al subministrament i instal·lació de 2 envans mòbils, 

que es valora pel licitador per un total de 30.319,08 € 

- B.1.B. Que fa referència a la substitució de totes les plaques de policarbonat dels 

sis mòduls que componen  la coberta mòbil de la piscina, que es valora pel 

licitador per un total de 42.171,65 € 

- B.1.C. Que fa referència a una segona coberta lleugera de la graderia que es 

valora pel licitador per un total de 18.163,20 € 

- B.2. Que fa referència a la reducció  del termini d’execució de l’obra inicialment 

previst, i ofereix una reducció de 8 setmanes.    

 

 

- Proposició 2, presentada per l’entitat  “OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A.”  

(O.H.L.)” resulta que presenta documentació referida a les millores: 

 

- B.1.A. Que fa referència al subministrament i instal·lació de 2 envans mòbils, 

que es valora pel licitador per un total de 30.319,08 € 

- B.1.B. Que fa referència a la substitució de totes les plaques de policarbonat dels 

sis mòduls que componen  la coberta mòbil de la piscina, que es valora pel 

licitador per un total de 93.725,10 € 

- B.1.C. Que fa referència a una segona coberta lleugera de la graderia que es 

valora pel licitador per un total de 21.163,92 € 

- B.2. Que fa referència a la reducció  del termini d’execució de l’obra inicialment 

previst, i ofereix una reducció de 8 setmanes.    
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- Proposició 3, presentada per l’entitat  UNIÓ TEMPORAL DELS 

EMPRESARIS: COPCISA S.A. i CONSTRUCCIONES OLIVES S.L. 

resulta que presenta documentació referida a les millores: 

 

 

- B.1.A. Que fa referència al subministrament i instal·lació de 2 envans mòbils, 

que es valora pel licitador per un total de 30.619,08 € 

- B.1.B. Que fa referència a la substitució de totes les plaques de policarbonat dels 

sis mòduls que componen  la coberta mòbil de la piscina, que es valora pel 

licitador per un total de 51.930,00 € 

- B.1.C. Que fa referència a una segona coberta lleugera de la graderia que es 

valora pel licitador per un total de 23.295,57 € 

- B.2. Que fa referència a la reducció  del termini d’execució de l’obra inicialment 

previst, i ofereix realitzar les obres en 74 setmanes. 

    

 

- Proposició 4, presentada per l’entitat “AMER E HIJOS S.A.” resulta que 

presenta documentació referida a les millores: 

 

- B.1.A. Que fa referència al subministrament i instal·lació de 2 envans mòbils, 

que es valora pel licitador per un total de 30.319,08 € 

- B.1.B. Que fa referència a la substitució de totes les plaques de policarbonat dels 

sis mòduls que componen  la coberta mòbil de la piscina, que es valora pel 

licitador per un total de 46.615,50 € 

- B.1.C. Que fa referència a una segona coberta lleugera de la graderia que es 

valora pel licitador per un total de 28.607,70 € 

- B.2. Que fa referència a la reducció  del termini d’execució de l’obra inicialment 

previst, i ofereix una reducció de 8 setmanes.    

 

 

Es fa constar que els preus consignats a aquesta acta corresponen al PEM. 

 

 

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.  
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Els membres de la Mesa per unanimitat acorden demanar un informe de valoració 

d’aquestes millores proposades a l’arquitecte Bernat Ferrer Pons, redactor del projecte.  

 

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

licitadors assistents. 


