EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ NÚM.: CONTR 2017/1885
TIPUS DE CONTRACTE: Serveis
OBJECTE: Servei d’organització, coordinació i impartició de dos programes d’immersió
lingüística en llengua anglesa durant l’estiu 2017 per a alumnes de nivell no universitari de
centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Conseller d’Educació i Universitat.

Resolució de l’òrgan de contractació per la qual es designen els membres de la Mesa
de contractació en el procediment de referència
Fets
1. En data 26 de maig de 2017, l’òrgan de contractació va dictar resolució
d’aprovació d’expedient, els plecs i d’autorització de la despesa del
procediment administratiu de referència.
2. El 3 de juny de 2017, es va publicar en el BOIB núm. 68 l’anunci de licitació per
a la contractació del servei d’organització, coordinació i impartició de dos
programes d’immersió lingüística en llengua anglesa durant l’estiu 2017, per a
alumnes de nivell o universitari de centres educatius sostinguts amb fons
públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3. L’article 320 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 (TRLCSP),
preveu que els òrgans administratius de les administracions públiques estiguin
assistits en els procediments d’adjudicació obert, restringit i negociat amb
publicitat per una Mesa de contractació que serà la competent per a la
valoració de les d’ofertes.
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4. D’acord amb l’article 21.4 del Reial Decret 817/2009, la composició de la
Mesa s’ha de publicar en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació
amb una antelació mínima de set dies abans de dur a terme la reunió per a la
qualificació de la documentació general.
Fonaments de dret
1. L’article 320 i concordants del TRLCSP i la seva normativa de
desenvolupament.
2. 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.
3. El Decret 14/2016, de data 11 de març, pel qual s’aprova el text consolidat del
Decret sobre contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Informe del Departament de Contractació
L’expedient CONTR 2018/1885 s’ha tramitat adientment d’acord amb la normativa
de contractació vigent, per tot això, el Departament de Contractació informa
favorablement que l’òrgan de contractació pot resoldre designar els membres de la
mesa de contractació del contracte de referència en els termes que es detallen a
l’apartat següent.
Palma, 5 de juny de 2017
La cap de servei d’Expedients

El cap del Departament de Contractació

Francisca Martí Ballesteros

Pedro J. Moyano Marín

Resolució
Designar, per a la Mesa de contractació en el procediment de referència, els membres
següents:
President:

PEDRO J. MOYANO MARÍN,
cap del Departament de Contractació (en cas
d’absència necessàriament presidirà el secretari
general)

Secretari:

FRANCISCA MARTÍ BALLESTEROS
cap de Servei d’Expedients (o persona que la
substitueixi)
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Vocals:

ÓSCAR LLADÓ ARRIETA (o persona que el
substitueixi).
Vocal d’Intervenció
MERCEDES MARTÍNEZ TERREROS
cap del Departament del Servei Jurídic
ANTONIO GUERRERO MOLINA-PRADOS
cap del Servei Jurídic
GUILLEM OLLERS ALCOVER
cap de Secció del Servei Jurídic
MARGARITA ROMERO MAÑEZ
cap de Secció del Servei Jurídic
Mª ANGELES GRAU BARRERA
cap de Secció del Servei Jurídic
Vocals d’Assessoria Jurídica (indistintament)
MERCEDES ISERN TORAL o persona que
designi la directora general de Formació
Professional i Formació del Professorat
Vocal de la Direcció General de Formació
Professional i Formació del Professorat
LORENA MARTÍNEZ MARÍN
cap del Servei d’Administració General
ANDREU VIDAL DE LA IGLESIA
cap de Secció
YOLANDA POU MOLINA
Cap de Negociat I
DANIEL SANCHEZ LLULL
cap de Secció
Vocals de Contractació (indistintament)

Palma, 5 de juny de 2017
El titular de l’òrgan de contractació
(Per delegació de competències,
Resolució del conseller de 19-10-2015
BOIB de 27-10-2015)

Francesc Gálvez Capellà
secretari general

C/ d'Alfons el Magnànim, 29
07004 Palma
Tel. 971 17 78 00
educacioiuniversitat.caib.es

3

