ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DE SOBRES
NÚM 1, 2 i 3 PRESENTATS AL PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ
DELS SERVEIS DE COORDINACIÓ, GESTIÓ I IMPARTICIÓ DELS CURSOS DE TEATRE
NO REGLATS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRE ESCOLAR I D’ADULTS DE SON
SERVERA.

Expedient de contractació núm. 16-2016
Al despatx de batlia, dijous, dia 29 de setembre de 2016, a les 12.02 hores, es constitueix la
Mesa de Contractació per a l’obertura dels sobres presentats al procediment obert, per a
l’adjudicació del contracte dels serveis de coordinació, gestió i impartició dels cursos de
teatre no reglats de l’Escola Municipal de Teatre Escola i d’Adults de Son Severa, 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, vocal (regidora responsable de l’àrea municipal
de Comptes i Hisenda, Turisme i Gent Major) i Maria Arenas Zarco (regidora responsable de
l’àrea municipal de Joventut, Cultura i Normalització Lingüística) Actua com a secretària de la
Mesa, Maria Magdalena Grimalt Vert (auxiliar administrativa, funcionària de l’Ajuntament de
Son Servera).
Després de la constitució, la secretària de la Mesa dóna compte de l’única proposta presentada,
i que és la que tot seguit es transcriu:
-Registre d’entrada núm. 5.840, presentada per Arnau Serra Nebot, amb NIF núm.
37340363-R en data 15 de setembre de 2016.
A continuació, es procedeix a la qualificació prèvia dels documents presentats en temps i
forma, ordenant la presidenta l’obertura del sobre núm. 1 que fa referència a la documentació
general.
Un cop vista i examinada la documentació ressenyada en el sobre núm. 1 de la proposta
presentada, es comprova que l’oferta del licitador s’ajusta a l’exigit al plec de clàusules
administratives particulars degudament aprovats i que regeixen l’esmentada contractació.
Tot seguit, la Mesa de contractació, d’acord amb el previst al plec de clàusules administratives
particulars que regeixen l’esmentat expedient de contractació, acorda declarar admesa al
procediment obert, per a la contractació dels serveis de coordinació, gestió i impartició dels
cursos de teatre no reglats de l’Escola Municipal de Teatre Escola i d’Adults de Son Severa
expedient de contractació 16-2016, l’oferta presentada i que és la que tot seguit es transcriu:
- Arnau Serra Nebot, amb NIF núm. 37340363-R
A continuació, la presidenta de la Mesa, juntament amb els vocals, procedeixen a l’obertura
del sobre núm. 2 de la proposta presentada al procediment ressenyat:
Sobre 2. Oferta econòmica.
Empresa licitadora
ARNAU SERRA NEBOT

Oferta econòmica presentada
37.077 IVA exclòs.

Ponderació (30 punts)
30 punts

A continuació, la presidenta de la Mesa, juntament amb els vocals, procedeixen a l’obertura
del sobre núm. 3 de la proposta presentada al procediment ressenyat:
Sobre 3. Oferta tècnica
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Empresa licitadora

ARNAU
NEBOT

Experiència com
a monitor/ra de
teatre escolar i/o
d’adults
(màx 30 punts)

Acreditació
d’experiència,
com a dramaturg
(màxim 30
punts)

Oferir
més
funcions de
teatre escolar
o d’adults
(màxim
10
punts)

Puntuació
total
(màxim 100
punts)

30 punts

30 punts

10 punts

70 punts

SERRA

Puntuació total
Empresa licitadora

Oferta econòmica

ARNAU SERRA NEBOT

30 punts

Oferta tècnica

70 punts

Puntuació
total
100 punts

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 de serveis de coordinació, gestió i impartició dels cursos de teatre
no reglats de l’Escola Municipal de Teatre Escola i d’Adults de Son Severa, expedient de
contractació núm. 16-2016, a favor d’ Arnau Serra Nebot, amb NIF núm. 37340363-R, per un
import de 37.077 euros IVA exclòs.
Resten unides a l’expedient les propostes presentades i resta de documentació.
La presidenta dóna per finalitzada la reunió a les 12.25 hores. I perquè així consti, jo, la
secretària de la Mesa, estenc acta que sotmet a la signatura de la Presidenta i dels vocals; en
don fe.
Son Servera, a 29 de setembre de 2016
La Mesa de contractació,
La Presidenta

La secretària

Natalia Troya Isern

Maria Magdalena Grimalt Vert

Vocals:

Antoni Gual Sureda

Norberto González Osorio

Maria Arenas Zarco

Margarita Vives Andreu
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