30/2018
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIO

Denominació: AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA REGLAMENTADA PER A
L’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA DE LES PLATGES DEL TERME
DE MANACOR, TEMPORADA TURISTICA 2018. EXP. 10/2018
Procediment obert, tramitació ordinària, diversos criteris
Cànon de licitació millorable a l’alça: 75.256,82 euros per la temporada turística 2018
Lloc: Secretaria
Data: 23 de març de 2018
Horari: 9:30 a 9:40 hores
Assistents:
Presidenta de la Mesa:
Isabel Febrer Gelabert
Vocals:
Isabel M. Fuster Fuster, secretària general acctal.
Norberto Gonzalez Osorio, interventor municipal.
Antònia Llodrà Brunet, delegada de turisme
Secretària de la Mesa:
Llucia Vallcaneras Bonet
Desenvolupament de la sessió
L’objecte de la sessió és la constitució de la mesa i l’obertura del sobre A: documentació
administrativa i referències per optar al contracte.
La secretària llegeix l’anunci de licitació i les disposicions legals aplicables a l’acte
administratiu a què es refereix aquest document, i dona compte de les proposicions presentades,
el detall de la qual és el següent:
PLICA NÚM. 1.- Presentada en data 21 de març de 2018 amb el núm. 4211 de RGE (sobre A,
B, C) per la mercantil EL MATAMBRITO SL amb CIF B57202459, representada pel Sr.
Tomàs Sureda Umbert amb DNI núm. 18216254R
PLICA NÚM. 2.- S’ha comunicat per fax en temps i forma (RGE fax 4230) que la plica ha estat
presentada a l’oficina de correus per BEACH I OCI SL amb CIF B57759706 representada pels
Srs. Onofre Fornés Capó amb DNI núm. 43068064 N i Pedro J. Soler Torrens amb DNI núm.
18222684Z, i la documentació ha tingut entrada a aquesta Corporació, el 22 de març de 2018
amb els núms. 4243, 4244, 4245 de RGE (sobre A, B i C)
La Mesa procedeix a la qualificació de la documentació administrativa de les pliques
presentades, amb el següent resultat:

1.- EL MATAMBRITO SL: Aporta la declaració responsable del licitador indicant que
compleix les condicions establertes legalment per a contractar amb l’Administració, que no està
incurs en causa de prohibició i d’estar al corrent amb les seves obligacions tributàries, així com
l’adressa de correu electrònic. Manifesta que no té l’obligació de tenir un nombre de
treballadors discapacitats igual o superior al 2% sobre el total de la plantilla i que tampoc està
obligat a tenir un pla d’igualtat. Declara que no pertany a cap grup empresarial. La Mesa per
unanimitat acorda la seva admissió.
2.- BEACH I OCI SL: Aporta la declaració responsable del licitador indicant que compleix les
condicions establertes legalment per a contractar amb l’Administració, que no està incurs en
causa de prohibició i d’estar al corrent amb les seves obligacions tributàries, així com l’adressa
de correu electrònic. Manifesta que no té l’obligació de tenir un nombre de treballadors
discapacitats igual o superior al 2% sobre el total de la plantilla i que tampoc està obligat a tenir
un pla d’igualtat. Declara que no pertany a cap grup empresarial. La Mesa per unanimitat acorda
la seva admissió.
La presidenta signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe.
La secretària

La presidenta

Els vocals

