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 23 DE JULIOL
DE 2014
es va adoptar, entre altres, el següent acord, que transcric literalment:
“Vist l'expedient tramitat en procediment obert per a l'adjudicació de la contracta de la
gestió i explotació del bar restaurant del Parc Municipal de La Torre, amb un cànon mínim
de licitació de 500,00 € anuals i per un termini de vuit anys prorrogable per dos més.
Atès que el procediment s'ha desenvolupat conforme a allò disposat als articles 109, 110 i
138 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), i que la licitació s’ha duit a
terme d’acord amb l’article 142 de la mateixa llei.
Vista la proposta de la Mesa de Contractació, en virtut de la qual es considera que es pot
adjudicar la contracta del servei a l'únic licitador presentat Sr. Bartolomé Nadal Fullana,
en base a l'oferta presentada i a la puntuació total obtinguda (98 punts).
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 quantitat indicades a
l'art. 138.3 es publicarà al perfil del contactant (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 del TRLCSP, la Junta de Govern Local acorda per
unanimitat:
Primer. Comunicar aquest acord al senyor Bartolomé Nadal Fullana i requerir-lo
per a que en un termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en que
hagi rebut aquest requeriment constitueixi a la Tresoreria Municipal la garantia definitiva
de 300,00 €, i presenti davant la unitat gestora de l'expedient de contractació d'aquest
Ajuntament els documents establerts en la clàusula XIII del plec de clàusules
administratives particulars (art. 146.1 del TRLCSP), mitjançant originals o fotocòpies
compulsades.
Així mateix, i dintre d'aquest termini de deu dies, el licitador haurà de presentar davant la
mateixa unitat gestora de l'expedient, mitjançant originals o fotocòpies compulsades, la
següent documentació:
1. document acreditatiu de constitució de la garantia definitiva.
2. certificat de l'alta a l'IAE, referit a l'exercici corrent i en tot cas, el darrer rebut
pagat amb una declaració responsable de no haver-se donat de baixa de l'epígraf
adient per l'objecte del contracte.
3. certificació administrativa acreditativa d'estar al corrent de les obligacions
tributàries amb l'Administració de l'Estat.

4. certificació administrativa acreditativa d'estar al corrent de les obligacions amb
la Seguretat Social.
5. certificació administrativa expedida per l'òrgan competent de l'Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, acreditativa de que no hi ha deutes de
naturalesa tributària amb aquesta.
6. certificació administrativa acreditativa d'estar al corrent de les obligacions
tributàries amb l'Ajuntament de Felanitx.
7. compromís d'aportar la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per cobrir
possibles danys a persones i béns, segons l’establert a la clàusula XXI del plec.
Segon. De conformitat amb l'art. 151.3 del TRLCSP, adjudicar la contracta de la
gestió i explotació del bar restaurant del Parc Municipal de La Torre al Sr. Bartolomé
Nadal Fullana, sempre que hagi presentat els documents requerits a l’apartat primer dins
termini, conforme al següent:
Cànon anual: 600,00 €.
Millores: installació d’una red WIFI pels usuaris del parc, un billar i un tendal pel
tancament de la terrassa, amb una valoració total de 13.010,20 €.
Tercer. Requerir a l'adjudicatari per a 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. Notificar aquest acord al Sr. Bartolomé Nadal Fullana, al responsable del
contracte i als departaments d'Intervenció i Tresoreria municipals.
Cinquè. Publicar el resultat del procediment d’adjudicació i de la formalització del
contracte al perfil del contractant.
Sisè. Facultar el batle per a que 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 Ajuntament , a Felanitx, dia 24 de juliol de 2014.

