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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT,
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I MITJANÇANT OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS
AVANTATJOSA, AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
DE SANTANYÍ

Lloc: Ajuntament de Santanyí
Data: 21 de juliol de 2015
Horari: 12.00 h
Hi assisteixen:
President: Miquel Contestí Burguera, tinent de batle de l’Ajuntament
Vocals:
Pedro Herrero Moya, secretari-interventor
Francisca Salom Rosselló, TAE de l’Ajuntament
Miquel Nadal Ribas, enginyer municipal
Maria Irene Corrales Pascual, arquitecta tècnica municipal

Secretari: Guillermo Mascaró Llinás, assessor jurídic-lletrat de l’Ajuntament.

Desenvolupament de la sessió:

Es constitueix la mesa de contractació per procedir a l’obertura del sobre A de les
proposicions presentades per les empreses licitadores referents a la contractació per
procediment obert, tramitació ordinària i mitjançant oferta econòmicament més
avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, per a la prestació del servei de
gestió de l’escola de música de Santanyí, d’acord amb el plec de clàusules
administratives particulars, la comprovació de la documentació administrativa i, si
escau,en audiència publica, l’obertura de la documentació continguda en el sobre B
de les ofertes presentades.
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Els membres de la Mesa, una vegada comprovada la documentació administrativa
presentada per la única entitat licitadora, corresponent a ÀMBITS DE GESTIÓ
EDUCATIVA I CULTURAL, SL, amb NIF núm. B57357501, la troben ajustada a
dret.

A continuació, la mesa de contractació, declara audiència pública i procedeix a
l’obertura del sobre B, de l’única entitat licitadora presentada, que conté els criteris
ponderables a través d’un judici de valor.

En aquest sobre es troben 6 toms de documentació que duen les indicacions
següents:

1. Equip professional
2. Projecte de treball
a) annex: programacions ensenyaments no reglats
b) annex: programacions ensenyaments elementals
c) annex: programacions ensenyaments professionals
3. Proposta de millores

La Mesa, per unanimitat dels seus membres, decideix encarregar al director de
l’escola de musica l’emissió d’un informe sobre la adequació de la documentació
tècnica aportada respecte al plec de prescripcions tècniques, i si escau, la valori
d’acord amb els criteris de valoració establerts en el plec de clàusules
administratives particulars.

El president dona per finalitzada aquesta sessió.

Una vegada llegida aquesta acta, la signen els membres de la mesa de contractació,
la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta.

