
17/2017  
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 

QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIO  
  
 
Denominació: SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT D’AUTOMOC IÓ PER A LA 
FLOTA DE VEHICLES, GRUPS ELECTRÒGENS I MAQUINÀRIA D E 
L’AJUNTAMENT DE MANACOR I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒ NOMS. (Exp. 
16/2017) 
 
Procediment obert, tramitació ordinària, diversos criteris de selecció de l’adjudicatari  
 
Despesa màxima anual:  
 
Lot 1: Manacor: 74.704,93 €, més 21% d’IVA (15.680,03 €). Cost total per a 
l’Administració:  90.392,96 € IVA inclòs. 
Lot 2: Porto Cristo: 24.328,82 €, més 21% d’IVA (5.109,05 €). Cost total per a 
l’Administració: 29.437,87 € IVA inclòs. 
 
Lloc: Secretaria 
Data: 22 d’agost de 2017 
Horari: 9:30 a 9:45 hores 
 
Assistents: 
Presidenta de la Mesa:  
Maria Antònia Sansó Jaume 
 
Vocals: 
 Isabel M. Fuster Fuster, secretària general acctal. 
 Norberto González Osorio, interventor municipal. 
 Joan C. Sagrera, delegat de Serveis 
 
Secretària de la Mesa: 
A. Llucia Vallcaneras Bonet 
 
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 NUM. 1.- LOT 1 MANACOR - Presentada en data 7 d’agost de 2017 amb els núms. 
10390 i 10398 de RGE (sobres A i B) per la mercantil SOLRED, SA amb CIF A79707345,  
representada per la Sra. Elisenda Guix Vallverdú. 
 
PLICA NUM. 2.- LOT 2 PORTO CRISTO - Presentada en data 7 d’agost de 2017 amb els 
núms. 10390 i 10398 de RGE (sobres A i B) per la mercantil SOLRED, SA amb CIF 
A79707345,  representada per la Sra. Elisenda Guix Vallverdú. 
 
La Mesa procedeix a la qualificació de la documentació administrativa de les pliques 
presentades, amb el següent resultat: 
 



1.- SOLRED, SA: Aporta el model normalitzat DEUC 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 està obligat a tenir un nombre de 
treballadors discapacitats igual a superior al 2% sobre el total de la plantilla i que està obligat a 
aportar un Pla d’Igualtat. La Mesa per unanimitat acorda la seva admissió. 
     
La presidenta  signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe. 
 
La secretària    La presidenta    Els vocals 


