
 

 

El Decret de Presidència  nº 57/2010 de data 27 de desembre, aprovatori de l'adjudicació 
provisional  del “Servei d’Atenció Psicosocial Individual-Familiar de la Mancomunitat des Raiguer” 
del tenor literal següent: 

 
« FETS: 

1. Atès que mitjançant Decret de Presidència núm. 51/2010 de data 29 de novembre de 
2010, s’aprovaren els Plecs de clàusules administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques que havien de regir la contractació del “Servei d’Atenció 
Psicosocial Individual-Familiar de la Mancomunitat des Raiguer” 

2. Atès que el mateix decret aprovà la urgència en la tramitació de la contractació 
3. Atès que es va regir mitjançant procediment negociat, per raó de quantia sense 

publicitat, 
4. Atès que es van convidar tres (3) empreses, 
5. Atès que es va presentar una (1) oferta, 
6. Atès que la Mesa de Contractació va obrir la mateixa en data 21 de desembre de 2010, i 

a la vista de la documentació presentada, va donar tres dies per esmenar les 
deficiències observades,  

7. Atès l’Informe tècnic redactat per l’AODL de la Mancomunitat, Sra. Rosa Vila Vidal de 
data 21 de desembre de 2010 que ha valorat l’oferta presentada. 

8. Atès que la mesa es va tornar a reunir en data 27 de desembre de 2010 per comprovar 
la documentació subsanada, i a la vista de l’informe esmentat va proposar l’adjudicació 
provisional a favor de l’Associació per al desenvolupament d’iniciatives socioeducatives 
de Balears (ADISEB) 

 
Per tot això, RESOLC: 
 

1. Adjudicar provisionalment a l’Associació per al desenvolupament d’iniciatives 
socioeducatives de Balears (ADISEB), per un import de 52.000,00 €, per el “Servei 
d’Atenció Psicosocial individual familiar de la Mancomunitat des Raiguer”. 

2. Notificar el present acord a l’interessat als efectes de presentar la documentació 
establerta a la normativa. 

3. Continuar amb el procediment previst a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, Llei de 
Contractes del Sector Públic i la resta de normativa aplicable.» 

 

El que es fa públic per general coneixement. 
 
Binissalem, a 27 desembre de 2010 
 
El President, 
 
 
Joan Rotger i Seguí 


