Decret núm. 910/2016
Referencia: 000038/2016-DECRETO 04. Secretaria

Natalia Troya Isern, Batlessa Presidenta de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears)

Identificació: expedient de contractació núm. 07-2016. Contracte de subministrament i
instal·lació dels equips de climatització a l’edifici de l’Ajuntament de Son Servera, Plaça
Sant Ignasi, 1. Son Servera, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

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. 828/2016, de 12 de juliol 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 HUMICLIMA EST S.A.U, en data 22 de
juliol de 2016 i amb RGE núm. 4.748
D’acord amb el previst a les clàusules 18 i 19 del plec de clàusules administratives particulars
que regeix l’adjudicació de l’esmentat contracte de serveis 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 del subministrament i instal·lació dels equips de
climatització a l’edifici de l’Ajuntament de Son Servera , expedient de contractació núm. 072016, la qual es reunirà dia 27 de juliol de 2016, a les 12.00 hores, a la Sala de Juntes
d’aquesta Casa Consistorial.
Conformen la Mesa de contractació:
La Mesa de contractació estarà formada pels següents membres:
President
Natalia Troya Isern, Batlessa de l’Ajuntament de Son Servera o tinent de
batlessa en qui delegui
Vocals
Catalina Magdalena Servera Gual, vocal (secretària accidental de la Corporació,
en virtut de decret de Batlia núm. 837/2016, de 13 de juliol de 2016) o
funcionari/ària en qui delegui.

Secretària

Guillem Balaguer Mayol, vocal (interventor accidental de la Corporació, en
virtut de decret de Batlia núm. 861/2016, de 15 de juliol de 2016) o
funcionari/ària en qui delegui.
Miguel A. Espases Collantes, vocal (regidor de l’àrea municipal de Vies i
Obres, Patrimoni i Medi Ambient) 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.
Llorenç Ferragut Reus, que actuarà com a secretari de la Mesa (administratiu
d’administració general, funcionari de l’Ajuntament de Son Servera) o
funcionari/ària en qui delegui

Segon.- Donar trasllat de la present resolució als interessats i publicar-la al perfil del
contractant
Son Servera, 26 de juliol de 2016
Batlessa Presidenta

Don fe: La Secretària accidental

Natalia Troya Isern

Catalina Magdalena Servera Gual

