AJUNTAMENT DES CASTELL
-Illes BalearsACTA DE DEFICIÈNCIES PER LA CONSTRUCCIÓ DE 2 PISTES DE PÀDEL EN
LA ZONA ESPORTIVA DES CASTELL
Es reuneixen en data 19/06/2015 a les 13'45 hores, els membres de la comissió
negociadora que a continuació es relacionen, per comprovar la documentació que es
sol·licitava al Sr. Ruiz Sanemeterio a l'escrit de deficiències de data 09/06/2015, per a
la contractació de les obres del «Projecte per la construcció de 2 pistes de pàdel».
Sr. Antoni Benejam Barrionuevo, Secretari municipal
Sr. Manu Benito Reviriego, Interventor municipal
Sr. Joan Josep Tomás Saborido, Arquitecte municipal
Sra. Joana Cardona Carreras, actua com a secretaria de la mesa.
Donat que el Sr. Ruiz Sanemeterio manifesta, que en cas de ser adjudicatari de les
obres, aquestes es realitzarien amb tots els mitjans tècnics i humans que siguin
necessaris, per:
- David Ruiz Sanemeterio, especialista en superficies esportives
- Ingenieria, manufactura y deporte, S.L., especialistes en estructures i complexes
esportius.
- Base pavimentada, empresa competent pendent de determinar.
Els membres de la comissió i d'acord amb l'article 76 b) del TRLCSP, decideixen
requerir al Sr. Ruiz Sanemeterio que la empresa que li donarà suport en estructures i
complexes esportius, denominada Ingenieria, manufactura y deporte, S.L., presenti
una declaració indicant els tècnics o les unitats tècniques, estiguin o no integrades en
la empresa, dels que aquesta disposi per a l'execució de les obres, especialment els
responsables del control de qualitat, acompanyada dels documents acreditatius
corresponents.
Aixi i tot, s'atorga un termini de tres dies hàbils per a la presentació de la
documentació requerida.
S'aixeca la sessió essent les 14'18 hores.
El Secretari
Antoni Benejam Barrionuevo

L'arquitecte municipal
Joan Josep Tomás Saborido

L’interventor
Manu Benito Reviriego

La secretaria de la mesa
Joana Cardona Carreras
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