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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A LA CONTRACTAC IÓ PER 

PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, MITJANÇANT  

OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, AMB UN ÚNIC 

CRITERI D’ADJUDICACIÓ, DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE  LA 

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL DEL TERME MUNICIPAL DE 

SANTANYÍ 

  

Lloc:  Ajuntament de Santanyí 

Data: 23 d’agost de 2017 

Horari:  10.15 h 

Hi assisteixen: 

President: Antonio Matas Blanch, tinent de batle de l’Ajuntament  

Vocals:  

Pedro Herrero Moya, secretari de l’Ajuntament  
Jaumeta Rotger Vallbona, en representació de la intervenció de l'Ajuntament 
Miquel Nadal Ribas, enginyer municipal 
Maria Irene Corrales Pascual, arquitecta tècnica municipal 
 
Secretària: Silvia Regina Serra Gutiérrez, funcionària 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 a la contractació per procediment obert, tramitació ordinària 

mitjançant oferta econòmicament més avantatjosa, amb un únic criteri d’adjudicació, 

del servei de manteniment de la senyalització horitzontal del terme municipal de 

Santanyí, d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars, i, si escau, en 

audiència publica, l’obertura de la documentació continguda en els sobres B de les 

ofertes presentades. 
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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 “PROSEÑAL SLU”. 

-  Proposició núm. 2 presentada per “PISEMA“. 

-  Proposició núm. 3 presentada per “OBRAS Y PAVIMENTACIONES INSULARES 

SL“. 

 

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

presentada pels licitadors i que es troba ajustada a dret, tret de la proposta lliurada per 

les entitats següents: 

- Proposició núm. 2 presentada per PISEMA SL, en la qual no consta la declaració 

sobre la intenció de subscriure subcontractes a la qual es referix l’article 227.2.a) 

del TRLCSP i l’acreditació de les circumstàncies a què fa referència la clàusula 

16.3 del Plec de clàusules administratives particulars quan l’empresa pretengui 

acollir-se al sistema de solució d’empats prevists a aquesta clàusula. 

- Proposició núm. 3 presentada per OBRAS Y PAVIMENTACIONES 

INSULARES SL, en la qual no consta l’acreditació de les circumstàncies a què 

fa referència la clàusula 16.3 del Plec de clàusules administratives particulars 

quan l’empresa pretengui acollir-se al sistema de solució d’empats prevists a 

aquesta clàusula. 

 

Per la qual cosa s‘acorda concedir-lis un termini fins el pròxim dia 28 d’agost a les 

14:00 h per esmenar aquestes deficiències. 

 

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

qual cosa, com a secretària, estenc aquesta acta. 


