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ACTA DE LA MESA CONTRACTACIÓ 
QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA PEL PROPOSAT 

ADJUDICATARI PRÈVIA A L’ADJUDICACIÓ 
  
 
 
Denominació: OBRES DE CANVI DE PAVIMENT ALS CARRERS RETIR I BENET 
RIERA I NOVA CAPA DE RODADURA DEL CARRER SANT RAMON DE 
MANACOR. (Exp. 03/2017) 
 
Procediment negociat sense publicitat amb consulta a tres empreses capacitades  
 
Preu base màxim de licitació: 93.988,20 euros, més el 21% d’IVA com partida 
independent (19.737,52 euros), més el cost de la gestió de residus: 606,90 euros, més el 
10% d’IVA de residus (60,69 euros). Cost total per a l’Administració: 114.393,31 euros  
IVA inclòs 
 
Lloc: Secretaria 
Data: 3 de març de 2017 
Horari: 12:30 a 12:40 hores 
 
Assistents: 
 
Presidenta de la Mesa:  
Isabel Febrer Gelabert 
 
Vocals: 
 Isabel M. Fuster Fuster, secretària general acctal 

Norberto Gonzalez Osorio, interventor municipal 
 
Secretària de la Mesa: 
Catalina Rosa Pons Taberner 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
L’objecte de la sessió és procedir a qualificar la documentació presentada per MELCHOR 
MASCARO SAU que li havia estat requerida acreditativa del compliment dels requisits previs a 
l’adjudicació del contracte d’obres de pavimentació dels carrers Retir i Benet Riera i nova capa 
de rodadura del carrer Sant Ramon de Manacor que s’assenyalen als articles 146.1 i 151.2 del 
TRLCSP i en el plec de clàusules administratives particulars, així com la constitució de la 
garantia definitiva. 
 
La secretària de la Mesa dona compte que el 7 de març de 2017 acabava el termini de 10 dies 
hàbils per presentar la documentació prèvia a l’adjudicació requerida al proposat adjudicatari  i 
de la garantia definitiva i que el dia 24 de febrer de 2017 MELCHOR MASCARÓ SAU va 
presentar la documentació que consta a la relació certificada per la secretària general acctal el 2 
de març de 2017.  
 
La Mesa per unanimitat acorda: 
 



Considerar correcta la documentació presentada per la licitadora MELCHOR MASCARO SAU 
acreditativa dels requisits previs a l’adjudicació exigits pels articles 146.1 i 151.2 TRLCSP i pel 
PCA que regeix en la licitació i que va declarar que reunia. 
 
La presidenta  signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe. 
 
La secretària    La presidenta    Els vocals 


