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ACTA DE LA MESA CONTRACTACIÓ 
QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA PEL PROPOSAT 

ADJUDICATARI PRÈVIA A L’ADJUDICACIÓ 
 
 

Denominació: AUTORITZACIO ADMINISTRATIVA REGLAMENTADA PER A 
L’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA DE LES PLATGES DEL TERME 
DE MANACOR QUE COMPREN LES ACTUACIONS DE NETEJA I SOCORRISME. 
TEMPORADA TURISTICA 2017 SENSE DIVISIÓ EN LOTS. (EXP. 12/2017)  
 

Procediment obert, tramitació ordinària, concurs  
 
Cànon de licitació millorable a l’alça:  177.671,00 euros  
 
Lloc: Secretaria 

Data: 2 demaig de 2017 

Horari: 14:20 a 14:30 hores 
 

Assistents: 

Presidenta de la Mesa:  

Isabel Febrer Gelabert 
 

Vocals: 

 Isabel M. Fuster Fuster, secretària general acctal. 
 Norberto Gonzalez Osorio, interventor municipal. 

 Magdalena Torres Carreras, tècnica de turisme 

 Valentí Valls Droguet, tècnic d’organització 

 Angel Duró, inspector de la Policia Local, coordinador de platges 
 

Secretària de la Mesa: 

Catalina Rosa Pons Taberner 
 

Desenvolupament de la sessió 
L’objecte de la sessió és procedir a qualificar la documentació presentada per EL 
MATAMBRITO SL que li havia estat requerida acreditativa del compliment dels requisits 

previs a l’adjudicació de l’autorització administrativa reglamentada per a l’explotació dels 

serveis  de temporada de les platges del terme de Manacor que compren les actuacions de neteja 

i socorrisme, temporada turística 2017 sense divisió en lots que s’assenyalen als articles 146.1 i 
151.2 del TRLCSP i en el plec de clàusules administratives particulars, així com la constitució 

de la garantia definitiva. 

 
La secretària de la Mesa dona compte que el 15 de maig de 2017 acabava el termini de 10 dies 

hàbils per presentar la documentació prèvia a l’adjudicació requerida al proposat adjudicatari  i 

de la garantia definitiva i que el dia 28 d’abril de 2017 EL MATAMBRITO SL va presentar la 

documentació que consta a la relació per ella certificada el 2 de maig de 2017.  
 

La Mesa per unanimitat acorda: 

 
Considerar correcta la documentació presentada per la licitadora EL MATAMBRITO SL 

acreditativa dels requisits previs a l’adjudicació exigits pels articles 146.1 i 151.2 TRLCSP i pel 

PCA que regeix en la licitació i que va declarar que reunia. 
 

La secretària    La presidenta    Els vocals 


