Decret núm. 555/2016
Referencia: 000038/2016-DECRETO 04. Secretaria

Natalia Troya Isern, Batlessa Presidenta de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears).
Identificació: expedient de contractació núm. 02-2016. Contracte de serveis de centre d'estades
diürnes de Son Servera ( oferta econòmica més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació ) i
tramitació ordinària.
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 l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió ordinària de dia 12 d’abril de 2016,
publicat al BOIB núm. 50, de dia 21 d’abril de 2016, pel qual s’aprova i es sotmet a informació
pública l’expedient i els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que
regeixen l’adjudicació del contracte de serveis de centre d’estades diürnes de Son Servera.
Atès que en data 06 de maig de 2016 va finalitzar el termini per a la presentació de
proposicions envers l’expedient de contractació 02-2016.
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 seva constitució i per a l’obertura dels
sobres relatius a les proposicions presentades al procediment obert, per a la contractació dels
serveis de centre d'estades diürnes de Son Servera expedient de contractació núm. 02-2016, la
qual:
1.1.- Es constituirà i procedirà a l’obertura dels sobres número 1, que contenen la
documentació general, dijous, dia 12 de maig de 2016, a les 09.00, al despatx de Batlia.
La Mesa de contractació estarà formada pels següents membres:
President
Vocals

Natalia Troya Isern, Batlessa de l’Ajuntament de Son Servera o tinent de
batlessa en qui delegui
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

Secretària

Catalina Servera Elhauge, vocal (regidora de l’àrea municipal l’àrea municipal
d’Educació i Serveis Socials) 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
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

1.2.- Es reunirà dijous, dia 12 de maig de 2016, a les 12.00 hores, a la Sala de Plens d’aquesta
Casa Consistorial, per a la obertura dels sobres núm. 4 dels licitadors admesos.
La Mesa de contractació estarà formada pels següents membres:
President
Vocals

Secretària

Antoni Servera Servera, tinent de batlessa de l’Ajuntament de Son Servera, en
qui delega la Batlessa per aquesta Mesa
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
Catalina Servera Elhauge, vocal (regidora de l’àrea municipal l’àrea municipal
d’Educació i Serveis Socials) 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
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.
Son Servera, 11 de maig de 2016
Batlessa Presidenta

Don fe: El secretari

Natalia Troya Isern

Antoni Gual Sureda

