ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A L’EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓ
PRESENTADA I JUSTIFICATIVA DE COMPLIMENT D’ACORD AMB LES CLÀUSULES 18
I 19 DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE GESTIÓ
DE LES OFICINES MUNICIPALS
D’INFORMACIÓ TURÍSTICA DE CALA MILLOR I CALA BONA.

Expedient de contractació núm. 05-2016

Al despatx de Batlia, dilluns dia 25 d’abril de 2016, a les 09.00 hores, es reuneix la Mesa de
Contractació per a l’examen de la documentació presentada i justificativa de compliment
d’acord amb les clàusules 18 i 19 del plec de clàusules administratives particulars per a la
contractació dels serveis de gestió de les oficines municipals d’informació turística de Cala
Millor i Cala Bona, 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), Margarita Vives Andreu
(regidora de l’àrea municipal de Comptes i Hisenda, Turisme i Gent Major). Actua com a
secretària de la Mesa, Catalina Magdalena Servera (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 en termini per Marcos Ybarra, en representació de Y.V. DE
TRANSPORTE Y TURISMO S.L , amb CIF B-57386476, en data 20 d’abril de 2016 i amb
RGE núm. 2.457, d’acord amb la resolució de Batlia núm. 428/2016 de dia 14 d’abril de 2016,
de classificació de les propostes admeses i requeriment de documentació.

Un cop examinada la documentació ressenyada, es comprova que el licitador reuneix les
condicions de capacitat, representació i solvència o classificació, es troba al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i que ha constituït
en temps i forma la garantia definitiva, tal i com estableixen les clàusules 18 i 19 dels plecs de
clàusules administratives particulars que regeixen l’esmentat contracte de serveis. Per la qual
cosa, i 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, ratifica l’acord adoptat a l’acta de la Mesa de dia
11 d’abril de 2016 d’elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte
de serveis de gestió de les oficines municipals d’informació turística de Cala Millor i Cala
Bona, expedient de contractació núm. 05-2016, a favor de Y.V. DE TRANSPORTE Y
TURISMO S.L , amb CIF B-57386476, per un import de 77.500,00 euros IVA exclòs i amb
l’oferta tècnica que va presentar.
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La presidenta dóna per finalitzada la reunió a les 09.15 hores. I perquè així consti, jo, la
secretària de la Mesa, estenc acta que sotmet a la signatura del President i vocals; en don fe.
Son Servera, 25 d’abril de 2016
La Mesa de contractació,

La presidenta

La secretària,

Natalia Troya Isern

Catalina Magdalena Servera Gual

Vocals:

Antoni Gual Sureda

Norberto González Osorio

Margarita Vives Andreu
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