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ACTA 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 SUBMINISTRAMENT, LA 

INSTAL·LACIÓ I EL MANTENIMENT D’UN BOMBEIG SUBMERGIT 

D’AIGUA MARINA A LA PLATJA DE CALA SANTANYÍ  DEL TERME 

MUNICIPAL DE SANTANYÍ. 

  

Lloc: Ajuntament de Santanyí 

Data: 4 d’abril de 2018 

Horari: 11:00 h 

Hi assisteixen: 

Presidenta: Bàrbara Xamena Bordoy, regidora de l’Ajuntament.  

Vocals:  

Pedro Herrero Moya, secretari de l’Ajuntament. 
Aina Bonet Vidal, interventora de l’Ajuntament.  
Miquel Nadal Ribas, enginyer de l’Ajuntament. 
Miquel Adrover Palou, enginyer de l’Ajuntament. 
Guillermo Mascaró Llinás, assessor jurídic-lletrat de l’Ajuntament que 
exercirà les funcions de secretari de la Mesa. 
 
 

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, 

subministrament, la instal·lació i el manteniment d’un bombeig submergit d’aigua 

marina a la platja de Cala Santanyí 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 “INSTALACIONES HIDRAULICAS SA”, 

amb CIF A07056344. 

• Proposició núm. 2 presentada per “SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA 

CASTELLONENSE SA (FACSA)“, amb CIF A12000022. 

 

A continuació, 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 l’entitat següent: 

 

• Proposició 1 presentada per “INSTALACIONES HIDRAULICAS SA”, els 

membres de la Mesa estimen que no consta l’objecte social de l’empresa a la 

declaració responsable. 

 

Seguidament, la Mesa de Contractació acorda concedir a la mercantil 

“INSTALACIONES HIDRAULICAS SA”, un termini fins al proper dia 9 d’abril de 

2018 a les 14:00 hores, per tal que esmeni la seva declaració indicant el seu objecte 

social, confeccionant una nova declaració responsable degudament emplenada i 

subscrita o aportant la escriptura de constitució de la societat on es fassi esment al seu 

objecte social. Així mateix, es fixa la propera mesa pel dimarts 10 d’abril de 2018 a les 

12:00 hores. 

 

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

qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta.  


