
 CERTIFICAT

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

490/2016 La Junta de Govern Local

 

JOAN GARCIA CORTÈS, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST 
ÒRGAN,

CERTIFIC:

 

Que en la sessió celebrada el 30 / de maig / 2017 s’adoptà l’acord següent:

Adjudicació del contracte de gestió i explotació del bar del 
poliesportiu Guillem Timoner

Seguidament es veu la proposta d'acord sobre l'adjudicació del contracte 
de gestió i explotació del bar del poliesportiu Guillem Timoner,
Vist l'expedient tramitat en procediment obert i tramitació ordinària per 
a l'adjudicació del contracte de gestió i explotació del bar del 
poliesportiu Guillem Timoner, amb un cànon mínim de licitació de 
7.421,60 € anuals i un termini de 4 anys prorrogables anualment per 2 
anys més.
Antecedents 
1.  Dia  26.04.17  va  finalitzar  el  termini  de  presentació  d'ofertes  al 
procediment, en el que es varen presentar un total de tres licitadors. 
2. Segons es desprèn de l'acta de la Mesa de Contractació reunida dia 
04.05.17 el resultat de les ofertes és el següent: 

• OFERTA NÚM. 1: oferta subscrita pel Sr. Tomás González Crucera, 
que es compromet a la gestió i explotació del bar, oferint un cànon 
de 7.600,00 € anuals. Presenta una memòria tècnica.

• OFERTA NÚM. 2: oferta subscrita pel Sr. Antoni Sánchez Sánchez, 
que es compromet a la gestió i explotació del bar, oferint un cànon 
de 10.502,00 € anuals. Presenta una memòria tècnica.

• OFERTA NÚM. 3: oferta subscrita pel Sr. Jaume Maimó Vaquer, que 
es compromet a la gestió i explotació del bar, oferint un cànon de 
9.611,25 € anuals. Presenta una memòria tècnica. 

3. Fetes les corresponents valoracions, la Mesa va proposar a la Junta de 
Govern Local l'adjudicació del contracte de gestió i explotació del bar del 
poliesportiu Guillem Timoner al Sr. Antoni Sánchez Sánchez, en base a 
l'oferta presentada i a les puntuacions que a continuació es detallen:
 

LICITADOR PUNTUACIÓ

ANTONI SÁNCHEZ SÁNCHEZ 100

JAUME MAIMÓ VAQUER 71,08



TOMAŚ GONZÁLEZ CRUCERA 5,79

4. La Junta de Govern Local, en sessió de dia 09.05.17, va acordar 
requerir el Sr. Sánchez perquè constituís la garantia definitiva equivalent 
al 5% de l'import d'adjudicació de la duració inicial del contracte i 
aportàs la documentació prevista a la clàusula XIV del plec de clàusules 
administratives particulars.
5. Dia 25.05.17 el Sr. Sánchez ha aportat la documentació requerida.
Fonaments de dret 

I. El procediment s'ha desenvolupat segons el disposat als art. 19, 
109,110,115 i  116 del  Reial  Decret  Legislatiu  3/2011,  de 14 de 
novembre, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP).

II. D'acord amb l'establert als arts. 151.4, 154.1 i 154.2 del TRLCSP, 
l'adjudicació i la formalització dels contractes la quantia dels quals 
sigui superior a les quantitats indicades a l'art. 138.3 es publicarà 
al perfil de contractant (art. 53) de l'òrgan de contractació, i si és 
superior a 100.000 €, la formalització es publicarà a més al BOIB.

III.L'art. 151.3 del TRLCSP estableix que l'òrgan de contractació haurà 
d'adjudicar el contracte dintre dels cinc dies hàbils següents a la 
recepció de la documentació. 

IV.L'art.  156.3 de la mateixa llei  estableix que la formalització del 
contracte s'haurà d'efectuar no més tard dels quinze dies hàbils 
següents a aquell en que es rebi la notificació de l'adjudicació als 
licitadors i candidats.

 
En base als fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern Local 
acorda per unanimitat:
    Primer. Adjudicar el contracte de gestió i explotació del bar del 
poliesportiu Guillem Timoner al Sr. Antoni Sánchez Sánchez, de 
conformitat al següent: 

• Cànon: 10.502,00 € anuals
• Memòria tècnica presentada per l'adjudicatari 

    Segon.  Requerir  l'adjudicatari  perquè  formalitzi  el  contracte 
administratiu  corresponent,  dintre  dels  quinze  dies  hàbils  següents  a 
aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació.
    Tercer. Publicar el resultat del procediment d’adjudicació i de la 
formalització del contracte al perfil del contractant.
    Quart. Notificar aquest acord a tots els licitadors, al director 
d'Instal·lacions Esportives com a responsable del contracte, i als 
departaments d'Intervenció i Tresoreria municipals.
    Cinquè. Facultar el Batle per a que pugui signar qualsevol document 
que sigui necessari per fer efectius els acords precedents.
 

 

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat 
per ordre i amb el vist i plau del Sr. Batle, amb l'excepció prevista en l'article 
206  del  Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les 
Entitats Locals  aprovat  per  Reial  decret  2568/1986,  de 28 de novembre, 
s'expedeix la present.
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