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ACTA NÚM. 1 DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A LA 

CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ 

ORDINÀRIA, MITJANÇANT OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS 

AVANTATJOSA, AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, DEL 

CONTRACTE PER DUR A TERME LA PRESTACIÓ DE DIFERENTS 

SERVEIS AL TEATRE PRINCIPAL DE SANTANYÍ 

 

  

Lloc: Ajuntament de Santanyí 

Data: 23 de Novembre de 2017 

Horari: 12.30 h 

Hi assisteixen: 

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

Vocals:  

Pedro Herrero Moya, secretari de l’Ajuntament  

Aina Bonet Vidal, interventora de l'Ajuntament. 

Miquel Nadal Ribas, enginyer municipal. 

Maria Irene Corrales Pascual, arquitecta tècnica municipal. 

 

Secretari: Guillermo Mascaró Llinàs, assesor 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 a la contractació per procediment obert, tramitació ordinària 

mitjançant oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, 

del contracte per dur a terme la prestació de diferents serveis al teatre principal de 
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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. 

 

A la licitació s’han presentat una única proposta: 

 

• Proposició ÚNICA presentada per “JAUME MESTRE BURGUERA ”, en data 

14 de Novembre de 2017 amb NRGE 4.897. 

 

A continuació, els membres de la Mesa procedeixen a l’obertura del sobre A del 

licitador admès a la licitació. Els membres de la Mesa examinen la documentació 

administrativa presentada en el sobre A i consideren que aquesta documentació es troba 

ajustada a dret. 

 

A continuació la Mesa acorda l’obertura del sobre B presentat pel licitador únic que 

conté la documentació tècnica referent als criteris ponderables de forma automàtica i, si 

escau, realitzar la proposta d’adjudicació d’aquest contracte. 

 

Es procedeix a l’obvertura del sobre B amb el resultat següent: 

 

• Proposició ÚNICA presentada per “JAUME MESTRE BURGUERA ”, proposa: 

 

- Millora en el preu unitari per la projecció de cinema: 95 € per a cada 

acte 

 

- Millora en el preu unitari per les obre de teatre. 240€ per a cada acte 
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- Millora en el preu unitari per concert. 170€ per a cada acte 

 

- Millora en el preu unitari a cada gala, certamen conferència i altres 

actes: 75 € per a cada acte 

 

 

A continuació, els membres de la Mesa, procedeixen a a la valoració de les ofertes, la 

qual queda baremada de la forma següent: JAUME MESTRE BURGUERA 100 

PUNTS. 

 

En conseqüència, la proposta que ha obtingut més puntuació és la proposició  

presentada per “JAUME MESTRE BURGUERA amb un total de 100 punts. 

 

A continuació, la Mesa ha comprovat si alguna de les ofertes presentades té valors 

anormals o desproporcionats, d’acord amb el que disposa l’article 85 del Reial decret 

1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament general de la Llei de 

contractes de les administracions públiques. I s’ha conclòs que les ofertes presentades 

de les entitats no incòrren en baixa temerària, per la qual cosa la Mesa proposa 

l’adjudicació d’aquest contracte a JAUME MESTRE BURGUERA 

 

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

licitador assistent, la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta.  


