Decret núm. 427/2016
Referencia: 000038/2016-DECRETO 04. Secretaria

Natalia Troya Isern, Batlessa Presidenta de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears)
Identificació: expedient de contractació núm. 01-2016. Contracte de serveis de vigilància,
salvament, socorrisme i accessibilitat a les platges del Terme Municipal de Son Servera:
platges de Cala Millor, Cala Bona i Es Ribell-Sa Marjal.
Vist el decret de Batlia núm. 422/2016, de 13 d’abril de convocatòria de la Mesa de
Contractació per al dia 14 d’abril de 2016, a les 09.00 hores, a la Sala de Juntes d’aquesta Casa
Consistorial, en relació a l’expedient 01-2016.
Atès que la Mesa de Contractació prevista no s’ha pogut reunir per manca de quòrum.
En compliment de l’establert en el punt 10 de la Disposició addicional segona del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes
del sector públic, així com a l’article 21 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, la
mesa de contractació estarà presidida per un membre de la corporació o un funcionari
d’aquesta, i actuarà com a secretari un funcionari de la Corporació. N’han de formar part,
almenys quatre vocals, entre els quals estarà el Secretari o, si escau, el titular que tingui
atribuïda la funció d’assessorament jurídic, i l’Interventor, com també els altres que designi
l’òrgan de contractació entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de la
Corporació, o membres electes d’aquesta.
Vist el decret de Batlia núm. 348/2016, de 23 de març de 2016, relatiu a la proposta de
classificació de les propostes presentades pels licitadors i requeriment de documentació al
licitador que ha presentat la proposta econòmica més avantatjosa.
Vista la documentació presentada en termini, per Miguel Adrover Rigo en representació de
MARSAVE MALLORCA S.L. en data 11 d’abril de 2016 i amb RGE núm. 2201.
D’acord amb el previst a les clàusules 19 i 20 del plec de clàusules administratives particulars
que regeix l’adjudicació de l’esmentat contracte d’obres en relació a l’article 151 del TRLCSP
RESOLC:
Primer.- Convocar la Mesa de Contractació per a l’examen de la documentació presentada i
justificativa de compliment de les condicions de capacitat, representació i solvència o
classificació exigides als plecs, i que es troba al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i d’haver constituït la garantia definitiva que
sigui procedent , per a la contractació dels serveis de vigilància, salvament, socorrisme i
accessibilitat a les platges del Terme Municipal de Son Servera: platges de Cala Millor, Cala
Bona i Es Ribell-Sa Marjal, expedient de contractació núm. 01-2016, la qual es reunirà dijous,
dia 14 d’abril de 2016, a les 13.00 hores, a la Sala de Juntes d’aquesta Casa Consistorial.
Conformen la Mesa de contractació:
President

Antoni Servera Servera, primer tinent de batlessa de l’Ajuntament de Son

Vocals

Secretària

Servera.
Catalina Magdalena Servera Gual, vocal (secretària accidental en virtut de
Decret de Batlia núm. 426/2016, de 14 d’abril ).
Norberto González Osorio, vocal (interventor de la corporació) o funcionari/ària
en qui delegui
Ramon Reus Brunet, vocal (regidor de l’àrea municipal d’Esports i de
Participació Ciutadana) o regidor/a en qui delegui
Margarita Vives Andreu, vocal, (regidora de l’àrea municipal de Comptes i
Hisenda, Turisme i Gent Major de l’Ajuntament de Son Servera) o regidor/a en
qui delegui
Maria Magdalena Grimalt Vert, que actuarà com a secretària de la Mesa
(auxiliar administrativa, funcionària de l’Ajuntament de Son Servera) .

Segon.- Donar trasllat de la present resolució als interessats i publicar-la al perfil del
contractant de la pàgina web de l’Ajuntament de Son Servera.

Son Servera, 14 d'abril de 2016
Batlessa Presidenta

Don fe: La Secretària accidental

Natalia Troya Isern

Catalina Magdalena Servera Gual

