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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, DE 

L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MODIFICACIÓ DE LA INSTAL ·LACIÓ 

ELÈCTRICA DE L’ENLLUMENAT EXTERIOR DEL SECTOR 

CORRESPONENT A L’AVINGUDA PUNTA GROSSA DE CALA D’OR  

 

Lloc:  Ajuntament de Santanyí 

Data: 14 de març de 2017 

Horari:  11.00 h 

Hi assisteixen: 

President: Antoni Matas Blanch, 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 

 

Secretari: Guillem Mascaró Llinàs, 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 per les empreses convidades a la contractació per procediment 

obert, tramitació ordinària mitjançant oferta econòmicament més avantatjosa, amb 

diferents criteris d’adjudicació,  de les obres de modificació de la instal·lació elèctrica 

de l’enllumenat exterior del sector corresponent a l’avinguda Punta Grossa de Cala d’Or 

del terme municipal de Santanyí, d’acord amb el plec de clàusules administratives 
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particulars, i, si escau, en audiència publica, l’obertura de la documentació continguda 

en els sobres B de les ofertes presentades. 

 

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

presentació:  

- Proposició núm. 1 presentada per UTE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

FERCASA SL – PATRIMONIS NICOLAU SL. 

- Proposició núm. 2 presentada per SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS SA. 

- Proposició núm. 3 presentada per NITLUX SA. 

- Proposició núm. 4 presentada per ENDESA ENERGÍA SAU. 

- Proposició núm. 5 presentada per YOMEE ENERGY SERVICES SL. 

- Proposició núm. 6 presentada per ROIG OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT 

SA. 

- Proposició núm. 7 presentada per ELECNOR SA. 

- Proposició núm. 8 presentada per IMESAPI SA. 

- Proposició núm. 9 presentada per MICROLET LA MANCHA SL. 

 

Els membres de la Mesa examinen la documentació administrativa presentada pels 

licitadors en el sobre A i consideren que aquesta documentació es troba ajustada a dret, 

tret de la proposta lliurada per les entitats següents: 

- Proposició núm. 4 presentada per ENDESA ENERGÍA SAU, els membres de la 

Mesa estimen que l’objecte social consignat a la declaració presentada, no 

correspon a l’objecte d’aquest contracte, per la qual cosa haurà d’acreditar que 

l’objecte d’aquest contracte es troba dins el seu objecte social, aportant la 

documentació corresponent entre la qual haurà d’aportar l’escriptura pública de 

constitució de la societat i posteriors modificacions. 

- Proposició núm. 9 presentada per MICROLET LA MANCHA SL, en la qual no 

consta lobjecte social de l’empresa. 
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Per la qual cosa s‘acorda concedir-lis un termini fins el pròxim dia 16 de març a les 

13:00 h per esmenar aquestes deficiències. 

 

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

qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta. 


