ACTA DE CONSTITUCIÓ I OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 1 (DOCUMENTACIÓ
GENERAL ) DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A L’OBERTURA DELS SOBRES
PRESENTATS AL PROCEDIMENT OBERT, DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE
SUPORT TÈCNIC AL CINEMA TEATRE LA UNIÓ: SO, LLUM, TRAMOIA I
MANTENIMENT. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 20-2015

Al despatx de Batlia de l’Ajuntament de Son Servera, el dia 30 de novembre de 2015, a les
12.00 hores, es reuneix la Mesa de contractació per a l’adjudicació del contracte de serveis de
suport tècnic al Cinema Teatre La Unió: so, llum, tramoia i manteniment, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària, formada per Natalia Troya Isern, batlessa de la
Corporació, que actua en aquest acte com a Presidenta de la Mesa, Antoni Gual Sureda, vocal,
(Secretari de la Corporació) Norberto González Osorio, vocal, (interventor de la Corporació),
Maria Arenas Zarco, vocal, (regidora de l’àrea municipal de Joventut, Cultura i Normalització
Lingüística), Margarita Vives Andreu, vocal, (regidora de l’àrea municipal de Comptes i
Hisenda, Turisme i Gent Major, en substitució de Francesc Riera Caldentey, (regidor de Fires,
Festes, Comerç i Mercats). Actua com a secretària de la Mesa, Catalina Magdalena Servera
Gual (TAG de Secretària, funcionària de l’Ajuntament de Son Servera).
Després de la constitució de la mesa, la secretària dóna compte de les propostes presentades, i
que són les que tot seguit es transcriuen:
•

Registre d’entrada núm. 8.087 presentada per Joan Gomila Gayà, amb NIF
43009390B, en representació de La fornal d’espectacles de ferro S.L amb CIF B57182065, en data 23 de novembre de 2015.

•

Registre d’entrada núm. 8.097, presentada per Miquel Rechac Garau amb NIF
42965058T, en data 23 de novembre de 2015.

A continuació, es procedeix a la qualificació prèvia dels documents presentats en temps i
forma, ordenant el President l’obertura del sobre núm. 1 que fa referència a la documentació
general.
El President acorda procedir a examinar formalment la documentació presentada, donant fe la
secretària de la relació de documents que hi figuren.
Un cop vista i examinada la documentació ressenyada en el sobre núm. 1 de les propostes
presentades, es comprova que:
•

La documentació presentada per La fornal d’espectacles de ferro S.L., amb CIF B57182065, s’ajusta a l’exigida al plec de clàusules administratives particulars
degudament aprovats i que regeixen l’esmentada contractació, per això la Mesa de
Contractació declara admesa aquesta oferta.

•

La documentació presentada per Miquel Rechac Garau amb NIF 42965058T, amb
s’ajusta a l’exigida al plec de clàusules administratives particulars degudament
aprovats i que regeixen l’esmentada contractació, per això la Mesa de Contractació
declara admesa aquesta oferta.

El President dóna per finalitzada la reunió a les 11.50 hores. I perquè així consti, jo, el
secretari de la Mesa, estenc acta que sotmet a la signatura del President i vocals; en don fe.
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