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EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ: CN-08-2019
TIPUS DE CONTRACTE: CONCESSIÓ DE SERVEI
TÍTOL: EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR CAFETERIA DE L’AUDITORI
D’ALCÚDIA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, VIA ORDINÀRIA.
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: REGIDORA DELEGADA DE CONTRACTACIÓ

Assumpte: RESOLUCIÓ actuacions preparatòries contracte concessió de servei.

Joana Maria Bennasar Serra

Vist l’informe justificatiu de la necessitat de contractar l’explotació del Servei de Bar
cafeteria de referència signat conjuntament en data 25 de febrer de 2019 pel Regidor de
Cultura i el TAG de contractació Sr. Amengual, així com l’informe de contractaciósecretaria relatiu a les actuacions preparatòries d’aquest contracte signat en data 26 de
febrer de 2019 sobre la legislació aplicable i procediment a seguir, i en exercici de les
competències que em corresponen com a òrgan de contractació, per delegació de la
Batlia, de conformitat amb l’establert a l’article 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i a la Resolució de la Batlia núm. 871/2015, de
16 de juny de 2015 (BOIB 121/2015, d’11 d’agost),
RESOLC
Primer.- Acceptar i incorporar a l’expedient l’estudi de viabilitat de l’article 285.2
LCSP/2017 redactat per l’economista Sr. Joan Català Torrens relatiu a la CONCESSIÓ
DEL SERVEI DE BAR CAFETERIA DE L’AUDITORI D’ALCÚDIA,
MITJANÇANT PROCEDIMIENT OBERT, VIA ORDINÀRIA (EXP. CN-08-19).

26/02/2019 SECRETARI
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27/02/2019 REGIDOR CONTRACTACIÓ

El servei de Bar-cafeteria forma part de l’oferta de recursos que proporciona l’edifici
municipal de l’Auditori d’Alcúdia.
La finalitat que es persegueix és que qui gestioni aquesta instal·lació, col·labori en la
dinamització de l’espai públic on s’ubica el bar-cafeteria, esdevenint un espai de
trobada i de relació de les persones i entitats que vinguin a fer activitats a l’Auditori i
que alhora sigui atractiu per si sol essent la porta d’entrada de nous usuaris de
l’equipament, enfocant aquest servei com una millora de l’experiència tant per als
usuaris o visitants que assisteixen a les seves activitats com, per altra banda per als
alumnes de l’Escola de Música, sent unes de les principals atraccions culturals del
municipi d’Alcúdia.

Segon.- Sotmetre l’esmentat estudi de viabilitat a informació pública mitjançant anunci
en el tauler d’edictes de l’Ajuntament d’Alcúdia i en el BOIB durant el termini d’un
mes. Així mateix, estarà a disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest
Ajuntament (www.alcudia.net).

Joan Seguí Serra
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Tercer.- Que es remetin les al·legacions presentades al redactor de l’estudi de viabilitat
per al seu informe.
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Quart.- Que per la Intervenció s’emeti informe sobre el percentatge que suposa la
contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, a l’efecte de
determinar l’òrgan competent per contractar.
Cinquè.- Completats els tràmits anteriors i en el cas que es presentin al·legacions a
l’estudi de viabilitat esmentat, emeti’s el corresponent informe-proposta per la seva
resolució.
Alcúdia, en la data de la signatura,
La Regidora delegada d’Hisenda,
Contractació i Estadística

N’he pres raó,
El Secretari

Joana Maria Bennàsar Serra

Joan Seguí Serra

