
MARC RIGO MANRESA, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE FELANITX,

CERTIFIC: Que segons l'

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA 27 DE MAIG
DE 2015

es va adoptar, entre altres, el següent acord, que transcric literalment:

“Vist l'expedient tramitat en procediment obert per a l'adjudicació de la gestió integral i
explotació  d'instal�lacions  temporals  a  la platja de Cala  Mitjana  (2015-2017),  amb un
cànon mínim de licitació  de 900,00 € per temporada,  al  qual  es  varen presentar  les
següents proposicions admeses i amb el següent resultat:

• PLICA NÚM. 1: Oferta subscrita pel Sr. Tomas Pons Morro, en
representació de BALEAR DE TURISME I SERVEIS ANNEXOS, SL, que
ofereix el següent:

- un cànon de 1.000,00 € per temporada.

- es compromet a mantenir la platja neta de fems tot l'any.

- aporta personal amb titulació de socorrista amb el corresponent kit i farmaciola. 

• PLICA NÚM. 2: Oferta subscrita pel Sr. Ramon Muñoz Ruíz, que ofereix
el següent:

- un cànon de 1.001,00 € per temporada.

- realitzarà la neteja de la platja i instal�lacions de conformitat al plec que regeix la
concessió.

- no aporta millores. 

Vista la proposta de la Mesa de Contractació, de conformitat amb l'informe tècnic, en
virtut de la qual es considera que es pot adjudicar la contracta de la gestió al Sr. Ramon
Muñoz Ruíz, en base a l'oferta presentada i a la següent puntuació total de cada un dels
licitadors:

LICITADOR OFERTA TÈCNICA OFERTA ECONÒMICA PUNTUACIÓ TOTAL

Balear de Turisme i Serveis
Annexos, SL

0 79,2 79,2

Ramon Muñoz Ruíz 0 80 80

La Junta de Govern Local de dia 29 d'abril de 2015, va requerir al Sr. Ramon Muñoz Ruíz,
licitador a favor del  qual  la Mesa de Contractació va formular proposta d'adjudicació,
perquè constituís  la garantia definitiva equivalent al 10% de l'import d'adjudicació de la
contracta i aportàs la documentació prevista a les clàusules 17.3, 17.4 i 17.5 del plec de
clàusules administratives particulars.



Atès  que  en  data  22  de  maig  de  2015,  el  Sr.  Ramon  Muñoz  Ruíz  ha  aportat  la
documentació requerida.

Atès que el procediment s'ha desenvolupat de conformitat amb els articles 109, 110, 115 i
116 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).

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’article 138.3 es publicarà al perfil del contractant (art. 53) de l’òrgan de contractació, i
si és superior a 100.000 €, la formalització es publicarà a més al BOIB.

De  conformitat  amb  l’art.  151.3  del  TRLCSP,  la  Junta  de  Govern  Local  acorda  per
unanimitat:

Primer. Adjudicar la concessió de la gestió integral i explotació d'instal�lacions
temporals a la platja  de Cala Mitjana al Sr.  Ramon Muñoz Ruíz, de conformitat   al
següent:

� cànon de 1.001,00 € per temporada.
� instal�lacions: 15 hamaques, 8 para-sols, 1 màstil de senyals i 1 abalisament.

Segon. El  pagament anual  del cànon s'haurà d'ingressar de conformitat a
l'establert a la clàusula sisena del plec de clàusules administratives particulars:

1. el 50 % del preu de la rematada, el dia 30 de juliol de la temporada en curs.
2. el 50 % restant, dia 30 de setembre de la temporada en curs.

   
No obstant això, dintre dels deus dies següents al de la notificació de l’adjudicació de la
llicència,  el  concessionari  podrà  optar  per  fer  efectiu  el  pagament  total  del  cànon  o
fiançar mitjançant avals bancaris, el pagament total del cànon adjudicat. Aquests avals
seran retornats en el mateix moment que es faci efectiu l’ingrés corresponent.

Tercer. Requerir  a  l’adjudicatari  que  formalitzi  el  contracte  administratiu
corresponent, dintre dels quinze dies hàbils següents a aquell en que es rebi la notificació
de l'adjudicació, d'acord amb el disposat a l'art. 156.3 del TRLCSP.

Quart. Retornar la garantia provisional i demés documentació a BALEAR DE
TURISME I SERVEIS ANNEXOS, SL.

Cinquè. Publicar  el  resultat  del  procediment  d’adjudicació  i  l'anunci  de
formalització del contracte al perfil de contractant.

Sisè. Notificar  aquest  acord  a  tots  els  licitadors  i  als  departaments
d'Intervenció i Tresoreria municipals.

Setè. Les instal�lacions autoritzades hauran de desmuntar-se en el període
que no siguin objecte d'autorització i, en tot cas, abans del dia 31 de desembre de la
temporada en curs.  



Vuitè. Donar compliment a tot el previst en el plec de condicions que regeix
la concessió i a les normes fitxades per la Demarcació de Costes de les Illes Balears.

Novè. Facultar el  Batle perquè pugui signar qualsevol document que sigui
necessari per fer efectius els acords precedents.”  

I perquè tengui els seus efectes, firm la present certificació, amb el vistiplau del batle
d'aquest Adjuntament, a Felanitx, dia 28 de maig de 2015.

Vist i plau
  El batle

           Gabriel Tauler Riera


