
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 28 DE JULIOL 
DE 2015  
     
es va adoptar, entre altres, el següent acord, que transcric literalment:
     
“A continuació es veu l'expedient relatiu a l'adjudicació del servei de consergeria i neteja 
del poliesportiu Toni Peña de Portocolom.

La Junta de Govern Local en sessió de dia 7 de juliol de 2015, va requerir a la Sra. Rosa 
Mª Miñarro Jorquera, únic licitador presentat i proposat adjudicatari en el contracte del 
servei de consergeria i neteja del poliesportiu Toni Peña de Portocolom, perquè constituís 
la garantia definitiva equivalent al 5% de l'import d'adjudicació de la contracta i aportàs la 
documentació prevista a les clàusules 18.2 i 18.3 del  plec de clàusules administratives 
particulars.

Atès que en data 22 de juliol de 2015, la Sra. Rosa Mª Miñarro Jorquera, ha aportat tota 
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.

Examinat l'expedient i documentació que l'acompanya, i d'acord amb aquesta i amb allò 
que estableix l'article 151.3 del TRLCSP, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat:

Primer. Adjudicar  la  contracta  del  servei  de  consergeria  i  neteja  del 
poliesportiu  Toni  Peña  de  Portocolom,  a  la  Sra.  Rosa  Mª  Miñarro  de  conformitat  al 
següent:

 preu: 38.429,76 €, més l'IVA de 8.070,24 €.
 termini d'execució: 1 any.   
 millores consistents en:

- 20 hores sense càrrec, a disposició de l'Ajuntament, al servei de neteja per 
possibles treballs extres.
- 20 hores sense càrrec, a disposició de l'Ajuntament, al servei de consergeria per 
possibles treballs extres.
- vestimenta uniformada amb l'escut de l'Ajuntament, tant d'estiu com d'hivern.
- organització de tornejos esportius durant les períodes de vacances escolars per a 
nins i nines en edat escolar.

 



Segon. Requerir a l'adjudicatari perquè 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.

Tercer. Publicar el resultat del procediment d’adjudicació i de la formalització 
del contracte al perfil del contractant.  

Quart. Notificar  aquest  acord  a  la  Sra.  Rosa  Mª  Miñarro,  al  Tècnic 
d'instal·lacions  esportives  com  a  responsable  del  contracte  i  als  departaments 
d'Intervenció i Tresoreria municipals.

Cinquè. 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 Ajuntament, a Felanitx, dia 29 de juliol de 2015.
     
                Vist i plau
                 El batle

            Joan Xamena Galmés


