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Adjudicació lots deserts terrasses 2013

Per la present li comunico que el Sr. Batle, en data 22 de juliol de 2013, ha dictat la següent resolució:
“Per resolució d’alcaldia de data 11 d’abril de 2013 es va resoldre aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques de la licitació de
l’explotació dels serveis de temporada al litoral del terme municipal, per a la temporada 2013, prorrogable anualment per tres temporades
més.
Vista la proposta de la Mesa de contractació de data 30 de maig de 2013, per a l’adjudicació de l’explotació dels lots relacionats a la clàusula
setena dels plec de clàusules administratives particulars i tècniques, excepte aquells que varen quedar deserts.
Vista la documentació presentada pels interessats en el termini atorgat a l’efecte:
NOM

LOT

RGE

Simone Zerbonia, Ferlusy Quality

Platja Tamarells 46

4677

Guillem Vila Andrieux, Creaciones Novavila SL

Platja Albercuix,2

4721

En virtut de les atribucions que m’atorga la normativa vigent d’acord a la resolució de Batlia de dia 30 de juny de 2011 (BOIB núm. núm.
108 de 16.07.11) per la qual la Batlia es reserva la potestat d’advocació de les competències delegades a la Junta de Govern Local per raons
d’urgència i apreciades les circumstàncies,

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/105/832513

RESOLC:
1r. Adjudicar amb subjecció als plecs de condicions i a l’autorització tramesa per la Demarcació de Costes de les Illes Balears, de
conformitat amb el projecte d’explotació i les millores presentades, els següents lots:
La durada de l’autorització serà d’una temporada.
LOT

ELEMENTS

NOM DEL LICITADOR

Platja Tamarells,46

4 Taules, 16 Cadires, 1 Tendal

Simone Zerbonia, Ferlusy Quality

IMPORT

Panini Nord
Albercuix 2

16 Taules, 64 Cadires, 3 Tendals

1980 €

Guillem Vila Andrieux,Creaciones Novavila SL
Marina cafè

7974’64 €

2n.- Notificar la present resolució als interessats, donar trasllat del mateix a l’àrea d’Intervenció i al departament de Tresoreria i publicar-ho
al perfil del licitador i al BOIB.
3r.- Donar compte de la present resolució a la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local, als efectes oportuns.”
El que es fa públic en compliment de la normativa vigent.

Pollença, 23 de juliol de 2013
EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavía
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