DILIGÈNCIA: La següent acta consta del foli n.º 144725
al n.º 144727.
Santa Eugènia a 7 de novembre de 2006
El Secretari,

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA
D’OCTUBRE DE 2006, PER L´AJUNTAMENT EN PLE.

EL

DIA

31

A Santa Eugènia a trenta-un d’octubre de dos mil sis
es reuneix amb l´oportuna convocatòria, al Saló de sessions
de la Casa Consistorial, l´Ajuntament en Ple sota la
presidència de la Sra. Batlessa i amb l´assistència del Sr.
Secretari, a fi de celebrar una sessió extraordinària en
primera convocatòria.
SENYORS ASSISTENTS: Presidenta: Dª. Mª. Eugènia Pou
Mulet; regidors: Rafel Crespí Pol, Mateu Crespí Perelló,
D.ª Sebastiana Sastre Coll, D. Sebastian Alorda Roig, D.ª
Magdalena Amengual Pizá, D. Antoni Coll Ballester, i D.ª
Eugènia Cañellas Batle. Havent excusat la seva absència la
regidora D.ª Maria Magdalena Perelló Bibiloni.
Essent les 19.00 hores la Sra. Batlessa declara oberta
la sessió desenvolupant-se l´ordre del dia següent:
ADJUDICACIÓ
CONCESSIÓ
DE
L´EXPLOTACIÓ
INSTAL.LACIONS
POLIESPORTIU MUNICIPAL I SERVEI DE BAR.- La Batlessa com a
membre de la Mesa de Contractació examinada la proposició
presentada per la concessió de l´explotació de les
instal.lacions Poliesportiu Municipal: 1.r) Algalia Esport,
S.L., i d´acord amb els criteris fixats en el Plec de
Clàusules Administratives Particulars, proposa al Ple de
l´Ajuntament:
1.r.- Adjudicar l´explotació de les instal.lacions del
Poliesportiu Municipal i servei de bar a ALGALIA ESPORT,

S.L., d´acord amb el plec de clàusules-administratives
particulars que ha de regir la concessió, també formaràn
part del contracte de concessió les millores i inversió a
dur a terme al servei i les instal.lacions, que puja a la
quantitat de 38.000,00 € pista de padel, els dos primers
anys i les activitats ocio-esportives a dur a terme.
2.n.- Requerir a ALGALIA ESPORT, S.L., perquè en el termini
de quinze dies presenti per original o còpia compulsada la
següent documentació:
-

Document que acrediti
fiança definitiva.

-

Pòlissa de segur de l´edifici destinat a Bar i les seves
instal.lacions, que comprengui incendi i civil.

haver

constituït

la

necessària

3.r.- Notificar l´adjudicació de la concessió al licitador.
4.r.- Facultar a la Sra. Batlessa perquè signi els
documents que siguin precisos per a la concessió de
l´explotació de les instal.lacions del Poliesportiu.
Abans de sotmetre la proposta a votació pren la paraula el
portaveu del grup municipal d’Unió Mallorquina, Sr. Coll
Ballester, diu que el seu grup si bé considera que s’ha
presentat una bona oferta s´abstindrà en la votació per
estar en contra de que com a requisit es demani la
solvència tècnica i per no haver participat en la
elaboració del plec de condicions. A continuació pren la
paraula el portaveu del grup municipal del Partit Popular,
Sr. Alorda, el qual diu que el seu grup votarà a favor de
l´adjudicació si bé, demana que qualsevol anunci de
licitació es col.loqui a tots els panells informatius que
hi ha al poble, que se li doni la màxima publicitat.
Dita proposta és aprovada amb els vots a favor de la Sra.
Batlessa, dels tres regidors no adscrits (Crespí Pol,
Crespí Perelló, i Sastre Coll), dos regidors del grup
municipal del Partit Popular. Els dos regidors que
conformen el grup d´Unió Mallorquina s´abstenen.

I sense haver més assumptes a tractar la Presidenta aixeca
la sessió essent les denou hores trenta minuts de la qual
com a Secretari estenc l’acta.
VIST I PLAU,
LA BATLESSA,

EL SECRETARI,

