ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A L’EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓ
D’ESMENA DE LA DEFICIÈNCIA OBSERVADA EN RELACIÓ A LA CONSTITUCIÓ DE LA
GARANTIA DEFINITIVA EN RELACIÓ A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
RELATIVES AL “PROJECTE DE REFORMA MIRADOR A COSTA DELS PINS. SON
SERVERA”.

Expedient de contractació núm. 25-2015
A la Sala de Juntes, dilluns dia 11 d’abril de 2016, a les 12.30 hores, es reuneix la Mesa de
Contractació per a l’examen de la documentació d’esmena de la deficiència observada en
relació a la constitució de la garantia definitiva en relació a la contractació de les 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), Antoni Servera Servera, vocal (regidor de l’àrea
municipal d’Urbanisme, Agricultura i Pesca) i Ramon Reus Brunet, vocal (regidor
responsable de l’àrea municipal d’Esports i Participació Ciutadana, per delegació de Sergio
Valbuena Pérez). 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 arrel del requeriment telefònic efectuat per la mesa de contractació
de dia 7 d’abril de 2016, en relació a la constitució de la garantia definitiva, documentació que
fou presentada en data 8 d’abril de 2016 amb RGE núm. 2172
Un cop examinada la garantia definitiva presentada, es comprova que ha estat constituïda en
temps i forma d’acord amb els plecs i normativa vigent, per la qual cosa en conseqüència, la
Mesa de contractació, per unanimitat, d’acord amb l’oferta presentada i amb el previst a la
clàusula dissetena del plec de clàusules administratives que regeix l’esmentat expedient de
contractació, acorda elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte
d’obres relatives al “Projecte de reforma del mirador a la Costa dels Pins. Son Servera”
expedient de contractació núm.25-2015, a favor de SORT D’ENFORA S.L. amb CIF B57275653, per un import de 79.383,16 euros (IVA exclòs),
La presidenta dóna per finalitzada la reunió a les 12.40 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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