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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
OBERTURA SOBRE I VALORACIÓ CRITERIS 

PROPOSTA D’ADJUDICACIO  
 

 

Denominació: AUTORITZACIO ADMINISTRATIVA REGLAMENTADA PER A 
L’EXPLOTACIÓ DE TRES QUIOSCS A LES PLATGES DE CALA ESTANY, CALA 
ANTENA I ES DOMINGOS PETITS, TEMPORADA TURISTICA 2017. (EXP. 13/2017)  
 

Procediment obert, tramitació ordinària, concurs  
 
Cànon de licitació millorable a l’alça:  73.625,91 euros  
 
Lloc: Secretaria 

Data: 2 de maig de 2017 

Horari: 12:00 a 12:15 hores 
 

Assistents: 

 

Presidenta de la Mesa:  
Isabel Febrer Gelabert 

 

Vocals: 
 Isabel M. Fuster Fuster, secretària general acctal. 

 Norberto Gonzalez Osorio, interventor municipal. 

 Magdalenta Torres Carreras, tècnica de turisme 

 Antònia Llodrà Brunet, delegada de turisme 
 Valentí Valls, tècnic d’organització 

 

Secretària de la Mesa: 
Catalina Rosa Pons Taberner 

 

Desenvolupament de la sessió 
 

L’objecte de la sessió és procedir a l’obertura del sobre B de la única plica presentada i admesa, 

EL MATAMBRITO SL,  que conté la proposició econòmica  i proposició tècnica dels criteris 

d’adjudicació avaluables de forma automàtica mitjançant l’aplicació de fórmules, amb el 
següent resultat: 

 

Criteri 1.- Millores econòmiques del cànon d’explotació, fins 40 punts 
Cànon mínim de licitació millorable a l’alça: 73.625,91 euros   
 
Oferta el cànon de 75.000,00 euros, la Mesa per unanimitat atorga 40 punts 

 

Criteri 2.- Compromis formal que en el cas de resultar adjudicatari abonarà en efectiu a 
l’Ajuntament l’import total del cànon ofertat dintre dels 10 dies naturals següents de la 
data d’inici de l’explotació de les instal· lacions, 10 punts 
 

Oferta aquesta millora, la Mesa per unanimitat atorga 10 punts. 

 
TOTAL PUNTUACIO EL MATAMBRITO: 50 punts 

 

La Mesa per unanimitat eleva a l’òrgan de contractació la següent 



 

PROPOSTA: 

 
1) 

 

a) Adjudicar al licitador EL MATAMBRITO SL, amb CIF B57202459 el contracte 
administratiu especial per a l’explotació del servei de begudes i menjar mitjançant la instal· lació 

de tres quiocs a la zona de domini públic marítim terrestre, un a cada una de les platges de Cala 

Estany, Cala Antena i Es Domingos Petits del terme municipal de Manacor i amb 8 taules, 32 
cadires i 8 ombrel· les a cada un dels quiosc a la terrassa damunt tarima de fusta envoltant el 

quiosc, per a la temporada turística 2017, sense divisió en lots, pel cànon a favor de 

l’Ajuntament de 75.000 euros, a ingressar a la tresoreria municipal en efectiu dintre dels 10 dies 

naturals des de la data d’inici de l’explotació. 
 

La durada d’aquesta autorització comprendrà la temporada turística de 2017 a partir de la data 

de formalització del contracte i fins el 31 de març de 2018.  
 

b) Publicar aquesta resolució al perfil del contractant i notificar-la al licitador juntament amb les 

actes de la Mesa de Contractació, documents que contenen la informació necessària exigida per 
l’article 151.4 de la TRLCSP, i que constitueixen el fonament jurídic per a la motivació 

d’aquest acord.  

 

2) 
 

a) Que l’òrgan de contractació requereixi al licitador perquè en el termini màxim de 10 dies 

hàbils comptadors des del següent a aquell en què hagi rebut aquest requeriment, presenti la 
documentació exigida com a requisits previs a l’adjudicació, assenyalats a la clàusula 11 del 

PCA de conformitat amb l’art. 146.1 i 151.2 del TRLCSP, entre la documentació prèvia també 

haurà de constituir la garantia definitiva corresponent al 5% de l’import d’adjudicació (import 
garantia: 3.750,00 euros), establerta al plec de clàusules administratives que regeix aquesta 
autorització, presentant en aquest termini, davant l’òrgan de contractació, la documentació 

justificativa d’haver-la constituïda. 

 
b) Advertir que de no complimentar-se adequadament aquest requeriment en el termini 

assenyalat s’entendrà que el licitador retira la seva oferta. 

 
3) Publicar aquesta acta al perfil del contractant  

 

La presidenta  signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe. 

 
La secretària    La presidenta    Els vocals 
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