
 
 
 
 
 
D. Enrique Guillem Lobo 
c/ Pas. Can Llarg, núm. 13 
07142 – Santa Eugènia 
 
 
 
La Junta de Govern en sessió extraordinària celebrada el 
dia 16 de juny de 2009, va adoptar entre altres el següent 
acord: 
 
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL CONCESSIÓ DEL SERVEI DE BAR I LES 
INSTAL.LACIONS DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL, EXCEPTE LA 
PISCINA.-  El Batle com a membre de la Mesa de Contractació 
examina les proposicions presentades per la concessió del 
servei de bar i les instal.lacions del Poliesportiu 
Municipal excepte la piscina: 1r) D. Enrique Guillem Lobo, 
2n) María Bosch Pou, 3r) Francisca López García i D.ª Maria 
del Camí Ordoñez Molina, 4t) Andreu Rosselló Mendez, 
d´acord amb els criteris fixats en el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, i vist l’informe elaborat per 
D. Bernat Bibiloni Cerda i diplomat en Mestre especialista 
en Educació Física, proposa a la Junta de Govern: 
 
1r.- Adjudicar la concessió del servei de bar i les 
instal.lacions del Poliesportiu Municipal, excepte la 
piscina a D. Enrique Guillem Lobo, d´acord amb el plec de 
clàusules-administratives particulars que ha de regir la 
concessió, també formaràn part del contracte la memòria 
detallada de les activitats ocio-esportives, millores en la 
repercussió social del bar i la dinamització de la 
instal.lació i donar suport i incloure, dins l’oferta del 
bar-cafeteria, productes de comerç just. 
 
2n.- Requerir a D. Enrique Guillem Lobo, perquè en el 
termini de quinze dies hàbils comptats desde el següent a 
aquell de la publicació d’aquesta adjudicació provisional 
en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament (data de 
l’esmentada publicació 22.06.09), presenti el document que 
acrediti haver constituït a la Intervenció Municipal en 
forma reglamentària la garantia definitiva per la quantitat 
de 2.500 €, així com la documentació justificativa de 
trobar-se al corrent amb les seves obligacions tributàries 
i amb la Seguretat Social i qualsevol altres documents 
acreditatius de la seva aptitud per a contractar i pòlissa 
de segur de l’edifici destinat a bar i les seves 
instal.lacions, que comprengui incendi i civil. 



3r.- Notificar l’adjudicació de la concessió als licitadors 
presentats. 
 
4t.- Facultar al Sr. Batle perquè signi els documents que 
siguin precisos per a la concessió del servei de bar i les 
instal.lacions del poliesportiu municipal, excepte la 
piscina. 
 
Dita proposta és aprovada per unanimitat. 
 
D’acord amb el plec de condicions que regeixen la present 
licitació i en l’article 135.4 i 5 de la Llei de contractes 
del sector públic, no procedirà l’adjudicació definitiva 
del contracte licitador que hagués resultat adjudicatari 
provisional si aquest no cumpleix les condicions 
necessàries per allò, i que s’han assenyalat en aquesta 
notificació. 
 
El que se li comunica pel seu coneixament i efectes 
oportuns, significant  que el present acord posa fi a la 
via administrativa i podrà esser recurrit potestativament  
en reposició davant el Ple de l´Ajuntament. El termini per 
interposar el recurs serà d´un mes comptat desde el dia 
següent al que rebi el present acord i si interposa recurs 
de reposició, no podrà interposar recurs contenciòs-
administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o 
es produesqui la seva desestimació per silenci. 
 
Transcorregut un mes desde la interposició del recurs de 
reposició sense que es notifiqui la seva resolució, 
s´entendrà desestimat per silenci administratiu i quedarà 
expedita la via contenciòs-administrativa, podent 
interposar recurs contenciòs-administratiu davant el Jutjat 
del Contenciòs-Administratiu de Palma de Mallorca, en el 
termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al 
que rèpiga la resolució expressa del recurs potestatiu de 
reposició o en el termini de sis mesos comptats desde el 
següent en aquell en que es produesqui l´acte pressumpte. 
 
El recurs contenciós-administratiu es pot interposar 
directament davant el Jutjat del Contenciòs-Administratiu 
de Palma de Mallorca. El termini per interposar aquest 
recurs serà de dos mesos comptats desde el dia següent al 
de la notificació del present acord. 
 
Santa Eugènia a 19 de juny de 2009  
 
El Secretari, 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


