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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBE RT, 

TRAMITACIÓ ORDINÀRIA MITJANÇANT OFERTA ECONÒMICAMEN T 

MÉS AVANTATJOSA, AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACI Ó, PER 

DUR A TERME LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LES INSTAL·LA CIONS  

ESPORTIVES MUNICIPALS DE SANTANYÍ 

  

Lloc:  Ajuntament de Santanyí 

Data: 18 de gener de 2017 

Horari:  9.30 h 

Hi assisteixen: 

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

 

Vocals:  

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

Aina Bonet Vidal, interventora de l’Ajuntament  

Miquel Nadal Ribas, enginyer municipal 

 

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

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

Es constitueix la mesa de contractació per procedir a l’obertura del sobre A de les 

proposicions presentades referent a la contractació per dur a terme la gestió i explotació 

de les instal.lacions esportives municipals de Santanyí, d’acord amb el plec de clàusules 

administratives particulars, la comprovació de la documentació administrativa i, si 

escau, en audiència publica, l’obertura de la documentació continguda en el sobre B de 

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

presentació:  

- Proposició núm. 1 presentada per “ALGALIA SPORT SL ”, amb CIF B57239873. 

- Proposició núm. 2 presentada per “EMERGÈNCIES SETMIL SL”, amb CIF 

B57227175. 

 

Els membres de la Mesa informen que s’ha examinat la documentació administrativa 

presentada pels licitadors i que es troba ajustada a dret.  

 

A continuació, la mesa de contractació procedeix a l’obertura del sobre B presentats per 

les empreses licitadores i que contenen la Documentació relativa als criteris avaluables 

mitjançant un judici de valor, d’acord amb el plec de clausules administratives 

particulars i de prescripcions tècniques. 

- Proposició núm. 1 presentada per “ALGALIA SPORT SL”, que conté la Memòria 

tècnica del servei. 

- Proposició núm. 2 presentada per “EMERGÈNCIES SETMIL SL”, que conté la 

Memòria tècnica del servei. 

 

A continuació, el President de la Mesa suspèn la sessió, i per unanimitat dels membres 

de la Mesa es suspèn la sessió fins que s’obtengui un dictamen tècnic, a realitzar pels 

membres de la Mesa, per la comprovació dels requisits establerts al plec de 

prescripcions tècniques.  

  

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

qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta. 


