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Acta mesa  de negociació del procediment negociat sense publicitat projecte de reforma i 

ampliació de coberta del pavelló poliesportiu de Valldemosa  - Expedient 69/2019 

 

Data: 11 de febrer de 2019 

Hora: 17’10 hores 

Lloc: Sala de plens – Edifici Costa Nord (Av. Palma, 6) 

 

Assitents: 

Sr.Nadal Torres Bujosa, Batle de Valldemossa, President de la mesa de contractació. 

Sra. Francisca Orpi Quetglas, auxiliar administrativa de l’Ajuntament de Valldemosa que actua 

como Secretaria de la Mesa 

Vocals, 

Sra. Ventura Montaner Alonso,  Secretaria – Interventora de l’Ajuntament de Valldemossa. 

Sr. Miguel Torres Torres, regidor de l’Ajuntament de Valldemossa. 

Sr. Vicenç Colom Torres, regidor de l’Ajuntament de Valldemossa en substitució de la Sra. 

Catalina Mayol Llobet, regidora de l’Ajuntament de Valldemossa. 

 

Assessors municipals 

Sr. Joan Joan B Calafat Busquets, Enginyer Tècnic Industrial 

Sr. Bartolomé Pons Iradiel, Arquitecte  

 

Excusa la seva assistència el vocal 

Sr. Antoni X. Colom Colom, regidor de l’Ajuntament de Valldemossa. 

 

Inici de la sessió, 

En primer lloc es reuneix amb el representant de l’empresa Obres i Construccions Tomeu Rosselló, 

SL, la primera cita programada. En principi no presentaran cap millora ja que són empresa amb la 

millor oferta presentada en aquest moment. Així i tot es parla del tema del termini d’execució. Se li 

sol·licita que durant el dimarts, 12 de febrer de 2018, abans de les 14.30 hores presentin oferta 

definitiva i dins el possible presentar una planificació d’execució. 
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En segon lloc, a les 17,15 hores, estava  citada l’empresa Empresa Obras y Pavimentaciones MAN, 

SAU, essent les 17.30 hores i no haver-se presentat ninguna persona en representació de dita 

empresa es procedeix a la reunió amb dos representants de l’empresa Vias y Obras Públicas, SA, 

empresa citada a les 17.30 hores, dits representants parlan de poder reduir el temps d’execució en 

tres mesos en el pla econòmic estan a l’espera d’una contraoferta d’un proveïdor però ja adverteixen 

de preus molt ajustats, se lis sol·licita que durant el dimarts, 12 de febrer de 2018, abans de les 

14.30 hores presentin oferta definitiva. 

Essent les 18,05 hores i no tenir constància de la presentació de persona en representació de 

l’empresa citada en quarts lloc, a les 17,45 hores, l’empresa Contratistas Mallorquines Asociados, 

SA, es dóna per finalitzada la reunió de la mesa de negociació i s’acorda quedar a l’espera de les 

ofertes definitivwes de les dues empreses presentades a la mesa de negociació: 

1r. Obres i Construccions Tomeu Rosselló, SL 

  2n. Empresa Vias y Obras Públicas, SA  

 

El president dóna per finalitzada la reunió de la mesa de negocició a les 18,10 hores de l’11 de 

febrer de 2019, i perquè així consti es redacta la present acta,   

 

President,                     Secretaria Mesa, 

 

 

Sr. Nadal Torres Bujosa                                     Sra. Francisca Orpi Quetglas 

 

Vocal      Vocal 

 

 

Sr. Miquel Torres Torres   Sr. Vicenç Colom Torres 

 


