RESOLUCIÓ DE BATLIA
Atès l’establert a la clàusula onzena del Plec de clàusules administratives particulars
del contracte de SERVEIS SOCIOSANITARIS A LA RESIDÈNCIA REINA SOFIA
DE L’AJUNTAMENT DE MURO, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT,
OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, AMB VARIS CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ, que estableix la composició de la Mesa de Contractació i
literalment diu:
<< La Mesa de Contractació estarà formada de la següent manera:
- El Sr. Martí Fornés Carbonell, Batle-President o regidor en qui delegui,
com a President de la Mesa.
- La Sra. Damiana Ramis Ramis, Regidora delegada de la Residència, Vocal
- El Sr. Francisco Sabater Mulet, secretari de la Corporació. Vocal
- El Sr. José Gòmez de la Cruz, interventor de la Corporació, Vocal
- El Sr. Bartomeu Marimon Simó, Oficial Major, que actuarà com a Secretari
de la Mesa, amb veu i sense vot >>.
Per la qual cosa, en virtut de les competències atribuïdes a aquesta batlia-presidència
RESOLC:
PRIMER. Convocar la Mesa de contractació de l’esmentat contracte per el dia
22 de desembre de 2016, a les 9.00 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Muro,
per tal de donar compte de l’informe relatiu a l’oferta incursa inicialment en valor
anormal o desporporcionada presentada per l’empresa Cucavela Alternativa
Sociocultural, SL, valoració de les ofertes econòmiques (avaluables amb fórmula
automàtica) i formular, en el seu cas, la proposta d’adjudicació.
SEGON. Convidar els grups municipals del PP, El PI, UIM, PSIB-PSOE i MÉS
–APIB, perquè assisteixin a la sessió de la Mesa de contractació.
TERCER. Notificar la present resolució als interessats per al seu coneixement i
als efectes oportuns.
Així ho mana i ho signa el Sr. batle Martí Fornés Carbonell, a Muro 19 de
desembre de 2016; el Secretari, en dóna fe.
EL BATLE

Davant meu,
El Secretari,

Martí Fornés Carbonell.

Francisco Sabater Mulet.

