
ACTA DE L’OBERTURA DE LES PLIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL 
SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE TRANSPORT DELS RESIDUS GENERATS AL TERME 

MUNICIPAL D’ESPORLES

       Essent les 8 hores i 30 minuts del dia 16 de març de 2018,  a la sala d’actes de 
l’Ajuntament d’Esporles es constitueix la mesa de contractació de la qual formen part 
els següents membres: 

Presidenta:  Sra. Maria Ramon Salas Batlessa d’Esporles
Vocals:
Sr. Albert Salido Malbertí Regidor delegat de l’àrea  
Sra. Pilar Tous Jaume Tècnic municipal
Sr. Raimundo Tomás Montis Sastre Secretari de la Corporació
Secretaria: Maria Frontera Carbonell, funcionària de la Corporació

   
Es procedeix a comprovar les proposicions rebudes i el número de sobres 

presentats per cada un dels licitadors. 
LICITADORS SOBRE A SOBRE B SOBRE C

Melchor Mascaro X x x  
Fomento  de  Construcciones  y 
Contratas, SA. X         x x
Serveis Urbans 2012, S.L. X x x  

A continuació es procedeix a l’obertura del sobre A: “Documentació general”  i 
comprovar la documentació presentada:

LICITADORS SOBRE A
Melchor Mascaro  Presenta Pla igualtat i % discapacitats
Fomento  de  Construcciones  y 
Contratas, SA. Correcte
Serveis Urbans 2012, S.L. Correcte

A les 9.00  i en acte públic, al qual assisteixen:
Sr. José Jorge Fernández Fernández , amb DNI 76708750 R per l’entitat Fomento 

de construcciones y contratas, SA, 

El President informa als assistents del nombre d’empreses presentades i es procedeix a 
l’obertura del  sobre C,  “Proposició subjecte a judici  de valor  per pendre part  en la 
contractació per procediment concurs obert del  contracte de la gestió indirecta del 
servei  públic  de  recollida  i  transport  dels  residus  generals  al  terme  municipal 
d’Esporles”  i a comprovar la documentació presentada al mateix.



LICITADORS
 
Melchor Mascaró

Planificació, descripció de la gestió, organització i control de la gestió

Fomento de construcciones y contratas, S.A.
Planificació, descripció de la gestió, organització i control de la gestió

 
Serveis Urbans 2012, S.L.

Planificació, descripció de la gestió, organització i control de la gestió

Un cop obert el sobre C de  totes les pliques presentades, el President exposa 
que aquesta documentació serà examinada i valorada pels tècnics.

En  aquest  punt  es  procedeix  a  l’obertura  del  sobre  B,  “Oferta  econòmica  i 
documentació qualificable de forma automàtica, per pendre part en la contractació per 
procediment concurs  obert del  contracte de la gestió indirecta del  servei  públic  de 
recollida i transport dels residus generals al terme municipal d’Esporels”

Melchor Mascaró
1. Oferta  econòmica. 139.543,00 + 13.954,30 = 153.497,30
2. Criteris objectius. 

a. Compromís: SI
b. Coneixement del servei i del territori SI
c. Subministrament de material SI

Fomento de construcciones y contratas, S.A.
1.   Oferta  econòmica. 139.516,14 + 13.951,61 = 153.467,75
3. Criteris objectius. 

a. Compromís: SI
b. Coneixement del servei i del territori SI
c. Subministrament de material SI

Serveis Urbans 2012, S.L.
1.   Oferta  econòmica. 139.542,09 + 13.954,21 = 153.496,30
4. Criteris objectius. 

a. Compromís: SI
b. Coneixement del servei i del territori SI
c. Subministrament de material SI

 Quan  són les  9.30  hores  la  Presidenta  informa que un cop finalitzada la  
valoració del sobre C la Mesa es tornarà reunir per proposar un adjudicatari a l’orga de 
contractació. 

 Jo la Secretaria estenc la present acta i en donc fe.
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