Decret núm. 1106/2015
Referencia: 000028/2015-DECRETO 04. Secretaria

Natalia Troya Isern, Batlessa Presidenta de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears).
Identificació: expedient de contractació núm. 17-2015. Contracte d’obres relatives al
“Projecte de pavimentació del carrer Son Jordi de Cala Millor, Son Servera-Mallorca”,
cofinançat pel Consell de Mallorca per import de 58.500,00 euros, en el marc del Pla Especial
per als anys 2015 i 2016 per ajudar els ajuntaments de Mallorca de població inferior o igual a
20.000 habitants i l’entitat Local Menor de Palmanyola a l’execució d’obres i serveis mínims
obligatoris de l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, aprovat inicialment per acord de Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 12 de
febrer de 2015 i publicat al BOIB núm. 36 de dia 14 de març de 2015, mitjançant procediment
obert, un únic criteri d’adjudicació, al preu més baix, i amb tramitació ordinària.
Vist el decret de Batlia número 1083/2015, de dia 25 d’agost de 2015, pel qual es va convocar
la Mesa de Contractació per a la seva constitució i per a l’obertura dels sobres relatius a les
proposicions presentades al procediment obert, per a la contractació de les obres relatives al
“Projecte de pavimentació del carrer Son Jordi de Cala Millor, Son Servera-Mallorca”,
expedient de contractació núm. 17-2015.
Vista l’acta de la mesa de Contractació de dia 28 d’agost de 2015, de constitució i obertura
dels sobres número 1, de documentació general, dels licitadors presentats al procediment
ressenyat, a la qual consten les deficiències observades i a la mateixa s’acorda atorgar un
termini de tres dies hàbils per a la seva esmena.
Atès que avui finalitza el termini per a la presentació de la documentació d’esmena de les
deficiències observades, i vist que l’obertura dels sobres núm. 2 de les ofertes estava
convocada, en sessió pública, per dia 31 d’agost de 2015.
D’acord amb el previst a les clàusules setzena i dissetena del plec de clàusules administratives
particulars que regeix l’adjudicació de l’esmentat expedient de contractació.
RESOLC:
Primer.- Convocar la Mesa de Contractació per a la l’examen de la documentació presentada
per els licitadors requerits, per a l’esmena de les deficiències observades a l’acta d’obertura de
la documentació general i per a l’obertura dels sobres núm. 2 relatius a les ofertes
econòmiques, presentades al procediment obert, per a la contractació de les obres relatives al
“Projecte de pavimentació del carrer Son Jordi de Cala Millor, Son Servera-Mallorca”,,
expedient de contractació núm. 17-2015, la qual es reunirà dimarts, dia 1 de setembre de 2015,
a les 12.30 hores, a la Sala de Plens d’aquesta Casa Consistorial, per a la obertura dels sobres
núm. 2 dels licitadors admesos.
Conformen la Mesa de contractació dia 31 d’agost de 2015:

President

Natalia Troya Isern, Batlessa de l’Ajuntament de Son Servera o regidor/a en qui
delegui

Vocals

Antoni Gual Sureda, vocal (secretari de la corporació) o funcionari/ària en qui
delegui
Norberto González Osorio, vocal (interventor de la corporació) o funcionari/ària
en qui delegui
Miguel Ángel Espases Collantes vocal (regidor de l’àrea municipal de Vies i
Obres, Patrimoni i Medi Ambient) o funcionari/ària en qui delegui
Antoni Servera Servera vocal (regidor de l’àrea municipal d’Urbanisme,
Agricultura i Pesca) o funcionari/ària en qui delegui.
Sergio Valbuena Pérez vocal (regidor de l’àrea municipal de Comunicació,
Modernització, Mobilitat, Sanitat i Cementeri)) o funcionari/ària en qui delegui

Secretària

Catalina Magdalena Servera Gual, que actuarà com a secretària de la Mesa (TAG
de Secretaria, funcionària de l’Ajuntament de Son Servera) o funcionari/ària en
qui delegui

Segon.- Donar trasllat de la present resolució als interessats, publicar-la al perfil del
contractant de la pàgina web de l’Ajuntament de Son Servera i exposar-la al tauler d’anuncis
de la Corporació.
Son Servera, 31 d'agost de 2015
Batlessa Presidenta

Don fe: El secretari

Natalia Troya Isern

Antoni Gual Sureda

