
16/2017  
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 

QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIO 
  
 
Denominació: OBRES D’INSTAL·LACIÓ CONXA ACÚSTICA A L’AUDITORI DE 
MANACOR. (Exp. 9/2017) 
 
Procediment obert, tramitació ordinària, diversos criteris de selecció de l’adjudicatari  
 
Preu base de licitació: 96.183,69 euros més el 21% d’IVA com partida independent 
(20.198,57 euros). Cost total anual per a l’Administració: 116.382,26 euros, IVA inclòs 
 
Lloc: Secretaria 
Data: 6 de juliol de 2017 
Horari: 13:00 a 13:15 hores 
 
Assistents: 
President de la Mesa:  
Pedro Rosselló Cerdà, president de l’Institut públic del teatro 
 
Vocals: 
 Isabel M. Fuster Fuster, secretària general acctal. 
 Maria de Lluc Verger Aguilar, interventora municipal per suplència. 
 Joan Cortès Rosselló, aparellador municipal 
 
Secretària de la Mesa: 
Catalina Rosa Pons Taberner 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
L’objecte de la sessió és la constitució de la mesa i l’obertura del sobre A: documentació 
administrativa i referències per optar al contracte. 
 
La secretària llegeix l’anunci de licitació i les disposicions legals aplicables a l’acte 
administratiu a què es refereix aquest document, i dona compte de les proposicions presentades, 
el detall de la qual és el següent: 
 
PLICA NÚM. 1: Presentada en data 30 de juny de 2017 amb els núms. 8747, 8748 de RGE 
(sobre A i B) per la mercantil INDUSTRIAS MAQUIESCENIC, SL, representada pel Sr. 
Domingo López Ortiz amb DNI núm. 06227095Y 
 
PLICA NÚM. 2.- S’ha comunicat per fax en temps i forma (RGE fax: 8844) que la plica ha 
estat presentada a l’oficina de correus per TECESA SLU amb CIF B33533944, representada pel 
Sr. Jose Maria Perez Bendaña amb DNI núm. 09354221Y  i la documentació ha tingut entrada a 
aquesta Corporació el 5 de juliol de 2017 amb el núm. 8921, 8922 de RGE (sobres A i B) 
 
La Mesa procedeix a la qualificació de la documentació administrativa de Les pliques 
presentada, amb el següent resultat: 
 
1.- INDUSTRIAS MAQUIESCENIC SL: Aporta la declaració responsable del licitador indicant 
que compleix les condicions establertes legalment per a contractar amb l’Administració, que no 
està incurs en causa de prohibició i d’estar al corrent amb les seves obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social, així com  l’adreça de correu electrònic. Manifesta que no té l’obligació de 
tenir un nombre de treballadors discapacitats igual a superior al 2% sobre el total de la plantilla i 
que no té intenció de subcontractar. La Mesa per unanimitat acorda la seva admissió. 



 
2.-  TECESA SLU: Aporta la declaració responsable del licitador indicant que compleix les 
condicions establertes legalment per a contractar amb l’Administració, que no està incurs en 
causa de prohibició i d’estar al corrent amb les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social, així com  l’adreça de correu electrònic. Manifesta que no té l’obligació de tenir un 
nombre de treballadors discapacitats igual a superior al 2% sobre el total de la plantilla i que té 
intenció de subcontractar un 20% de l’obra (muntatge barres motoritzades). La Mesa per 
unanimitat acorda la seva admissió. 
    
El president  signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe. 
 
La secretària    El president    Els vocals 


