ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A L’EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓ
PRESENTADA I JUSTIFICATIVA DE COMPLIMENT D’ACORD AMB LES CLÀUSULES 19
I 20 DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL “PROJECTE DE REFORMA MIRADOR
A COSTA DELS PINS. SON SERVERA”.

Expedient de contractació núm. 25-2015
En el despatx de batlia, dimecres dia 6 d’abril de 2016, a les 12.00 hores, es reuneix la Mesa de
Contractació per a l’obertura dels sobres número 2 presentats al procediment obert, per a
l’adjudicació del contracte d’obres relatives al “Projecte de reforma Mirador a Costa dels Pins.
Son Servera”, 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), Miguel Angel Espases Collantes, vocal
(regidor responsable de l’àrea municipal de Vies i Obres, Patrimoni i Medi Ambient), Sergio
Valbuena Pérez, vocal (regidor responsable de l’àrea municipal de Comunicació,
Modernització, Mobilitat, Sanitat i Cementiri). Actua com a secretària de la Mesa, Catalina
Magdalena Servera Gual (TAG de Secretaria, funcionària de l’Ajuntament de Son Servera).
A continuació la presidenta de la Mesa, juntament amb els vocals, procedeixen a l’examen de
la documentació presentada, a requeriment de la Resolució de batlia núm. 313/2016 de 16 de
març, per la qual es classificaven les propostes presentades pels licitadors i es requeria a SORT
D’ENFORA S.L. com a licitador que havia presentat la proposta econòmica més avantatjosa,
documentació que fou presentada en termini, per Miquel Barceló Mayol, en representació de
SORT D’ENFORA S.L. en data 4 d’abril de 2016 i amb RGE núm. 2017.
Un cop examinada la documentació presentada, en relació al compliment de les condicions de
capacitat, representació i solvència o classificació, de trobar-se al corrent en el compliment de
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i d’haver constituït la garantia
definitiva, tal i com estableixen les clàusules 19 i 20 dels plecs de clàusules administratives
particulars que regeixen l’esmentat contracte d’obres, es comprova que la garantia definitiva
presentada pel licitador no ha estat constituïda d’acord amb el model exigit per la normativa
vigent. Per això, els membres de la mesa, d’acord amb la clàusula 18a dels plecs de clàusules
administratives particulars, acorden requerir telefònicament al licitador l’esmena de la garantia
definitiva. En conseqüència la secretària de la Mesa, procedeix a comunicar telefònicament al
licitador la deficiència ressenyada, de la qual cosa la resta de membres presents en són
testimoni i se’ls atorga, d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars, un
termini de 3 dies hàbils per a la seva esmena, la qual cosa és acceptada pel licitador.
La presidenta dóna per finalitzada la sessió a les 12.45 hores. I perquè així consti, jo, la
secretària de la Mesa, estenc acta que sotmet a la signatura de la Presidenta i vocals; en don fe.
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