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ÀREA DELEGADA D´INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT 
SERVEI DE ESTUDIS I PROJECTES 
 

ASSUMPTE: Informe de valoració de les ofertes presentades en l’àrea per a 
l´encàrrec del contracte menor del servei per a la redacció del “Projecte 
constructiu de modificació del pas inferior Avingudes-Aragó-Nuredduna amb 
tancament de la sortida a Nuredduna i l'adaptació de les seves instal·lacions 
a la normativa aplicable”. Licitació web EIP 2020-03. 
 
 

Havent publicat a la web de l´Ajuntament de Palma de Mallorca l’anunci de sol·licitud 

d’ofertes per a la contractació dalt esmentada, s´adjunta com annex el dit anunci que es 

dona íntegrament per reproduït. 

 

A resultes de l’obertura de les ofertes que s’adjunten com annex, presentades cadascuna 

d’elles en sobre tancat en el termini establert a l’anunci, s’ha presentat la íntegra 
documentació interessada a aquest, resultant el següent detall de les mateixes:  

 

Arran de la dita oferta pública s’han presentat les següents empreses: 

 

Ordre 
Valoració 

EMPRESES OFERTA (IVA inclòs) 

1 Ayesa Enginyeria i Serveis, S.A. 11.900,35 EUROS 
2 Asesoría Técnica y Proyectos Siglo XXI, S.L. 14.399,00 EUROS 
2 INGENIERIA BALEAR - GESTIÓN DE PROYECTOS SL 14.399,00 EUROS 

4 Sistemas Globales de Infraestructuras de Transporte, 
S.L. 

16.940,00 EUROS 

  

 

Els tècnics que subscriuen Juan Astol Pons, Carlos Planas Puigserver i Tomàs Bosch Payeras, 
analitzades les ofertes, consideren que la més avantatjosa per a l´interés públic és la de 

l´empresa Ayesa Enginyeria i Serveis, S.A., amb CIF A65514606 per un import de 11.900,35 
euros (IVA inclòs), atès que és l’oferta més econòmica, complint els requisits mínims 

establerts a l’oferta municipal, pel que es proposa al Servei Administratiu que dugui a terme 

els tràmits necessaris per a la seva contractació. 
 

Palma de Mallorca, 30 d’Abril de 2020 

 

El tècnic superior enginyer de camins, canals i ports El tècnic superior arquitecte 

  

 

 

Juan Astol Pons  Carlos Planas Puigserver 
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Adjunt al cap de Departament d'Infraestructures i Accessibilitat 

 
 

Tomàs Bosch Payeras 
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