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EXCLOURE DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A L’EXPLOTACIÓ DE TRES QUIOSCS A LES 
PLATGES DE CALA ESTANY, CALA ANTENA I ES DOMINGOS PETITS, 
TEMPORADA TURISTICA 2018  L’OFERTA DE JAZZVOYEUR SL (EXP. 09/2018) 
 
DECRET 
 
Antecedents  
Atesa la proposta de la Mesa de Contractació de 8 de maig de 2018, del contracte administratiu 
especial per a l’explotació de tres quioscs a les platges de Cala Estany, Cala Antena i Es 
Domingos Petits, temporada turística 2018, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, 
selecció de l’adjudicatari en funció de diversos criteris que proposa no admetre l’oferta 
presentada pel Jazzvoyeur SL per quant no compleix el requisit de capacitat d’obrar proposa 
excloure la licitadora de la licitació 
 
Fonaments de dret 
 
- Article 151.2 TRLCSP 
 
RESOLC: 
 
1) Excloure al licitador proposat adjudicatari, Jazzvoyeur SL del procediment de licitació 
donat que no compleix el requisit de capacitat d’obrar per quan, la modificació de l’objecte 
social  realitzada per la proposada adjudicataria en data 30 d’abril de 2018, per tal d’ajustar-se 
a l’objecte del contracte, no es pot admetre com a esmena de deficiència, per haver-se realitzat 
en el termini d’esmena de deficiències i no amb anterioritat al termini de la presentació de 
proposicions tal i com es determina en la clàusula 16 dels PCA, i més a més, quan el títol 
presentat no té efectes davant tercers per quant no ha estat objecte d’inscripció en el Registre 
Mercantil, sinó que consta únicament com a presentat i en conseqüència l’objecte social que 
consta a l’escriptura de constitució inscrita en el registre mercantil amb anterioritat a la data de 
finalització del termini de proposicions no possibilita a l’empresa l’execució de l’activitat 
objecte del contracte, tot allò de conformitat amb els informes emesos per l’oficiala major de 
data 7 de maig. 
 
2) Procedir a la devolució de la garantia definitiva per import de 4.100 euros dipositada per 
Jazzvoyeur SL 
 
Manacor, 9 de maig de 2018 
La batlessa, per delegació de firma    N’he pres nota 
(Decret 3093/2017)  
4t tinenta de batle i delegada de contractació  La secretària general acctal. 
 
 
 
 
 
Isabel Febrer Gelabert     Isabel M. Fuster Fuster 


