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ANUNCI EN EL PERFIL DE CONTRACTANT 

 

Per acord adoptat per la Junta Local de Govern de data 16 de març del 

2010, es va aprovar definitivament el contracte administratiu especial per a la 

prestació del servici de Bar – Restarurante de l'Edifici Multiusos de Guardamar de la 

Safor el que es publica als efectes de l'article 138 de la Llei 30/2007, de 30 

d'octubre, de Contractes del Sector Públic del tenor literal següent: 

 

“Vist que per mitjà d'acords adoptats per la Junta Local de Gobiermo en  data  29-

12-2009 es va aprovar l'expedient i es van incorporar els Plecs de Clàusules 

Administratives Particulars per a la contractació del servici de Bar Restaurant de l'Edifici 

d'Usos Múltiples del municipi de Guardamar de la Safor.   

      Vist que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en 

l'expedient. 

      Vist que amb data 19 de febrer del 2010 es va constituir la Mesa de contractació, i esta 

després la recepció de l'informe de valoració tècnica, va realitzar proposta d'adjudicació a 

favor de la mercantil PUERTABONITA S.L.; examinada la documentació que l'acompanya, 

d'acord amb la mateixa, i de conformitat amb el que establix la Disposició Addicional Segona 

i l'article 135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, en 

relació amb la Resolució de l'Alcaldia de data 29 de desembre del 2008. 

 

Vist que amb data 23 de febrer del 2010, l'òrgan de contractació va adjudicar 

provisionalment a favor de l'empresa PUERTABONITA S.L pel preu de MIL DOS-CENTS 

EUROS MES IVA (1.200€ mes IVA) i pel termini d'un any amb possibilitat de dos pròrrogues 

pel mateix període. 

 

Vist que amb la mateixa data, l'adjudicació provisional es va notificar a tots els 

licitadors i es va publicar en el Perfil de contractant de l'òrgan de contractació. 

 

Així mateix, l'adjudicació provisional es va notificar a l'adjudicatari, requerint-li 

perquè presentara la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de 

les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i constituïra la garantia definitiva. 

 

Vist que amb dates 1 i 5 de març del 2010, l'adjudicatari, va constituir garantia 

definitiva per un import de 1.440,00 euros i va presentar els documents justificatius exigits. 
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Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de 

conformitat amb el que establix la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 

d'octubre, de Contractes del Sector Públic en relació amb la Resolució de l'Alcaldia de data 30 

de desembre del 2008, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels senyors Regidors que 

la integren que suposa la majoria absoluta del número legal dels seus membres, ACORDA: 

 

PRIMER. Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu 

especial tramitat per a la prestació del servici de Bar-Restaurant de l'edifici d'usos múltiples 

del municipi de Guardamar de la Safor aprovada per acord de la Junta Local de Govern en 

sessió de data 23 de febrer del 2010 i publicada en eixa mateixa data en el Perfil de 

Contractant. 

 

SEGON. Notificar l'adjudicació a l'empresa PUERTABONITA S.L pel preu de MIL DOS-

CENTS EUROS MES IVA (1.200€ mes IVA) i pel termini d'un any amb possibilitat de dos 

pròrrogues pel mateix període i citar-li per a la firma del contracte que tindrà lloc en el 

despatx de l'Alcaldia d'este Ajuntament el pròxim dia 17 de març a les 13.30 hores. 

 

TERCER. Publicar l'elevació a definitiva de l'adjudicació provisional del contracte 

administratiu especial tramitat per a la prestació del servici de Bar-Restaurant de l'edifici 

d'usos múltiples del municipi de Guardamar de la Safor en el Perfil de Contractant. 

 

QUART.- Contra l'acte d'adjudicació definitiva confirmatori de la provisional, pose o 

no fi a la via administrativa no pot interposar-se cap recurs; sent únicament susceptible de 

revisió. 

 

Guardamar de la Safor, a 15 de març del 2010 

L'ALCALDE 

 

 


