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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A LA CONCESSIÓ 

DEMANIAL DE L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DE PROPI ETAT 

MUNICIPAL SITUAT A LA ZONA VERDA PÚBLICA DE LA PLAÇ A PINAR 

DE CALA D'OR DEL TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ AMB 

L’OBLIGACIÓ DE REALITZAR OBRES DE REFORMA  

  

Lloc:  Ajuntament de Santanyí 

Data: 22 de setembre de 2016 

Horari:  12.00 h 

Hi assisteixen: 

President: Antoni Matas Blanch, tinent de batle de l’Ajuntament 

 

Vocals:  

              Pedro Herrero Moya, secretari de l’Ajuntament 

              Miquel Nadal Ribas, enginyer municipal 

              Maria Irene Corrales Pascual, arquitecta tècnica municipal 

              Ana María Bonet Vidal, interventora de l’Ajuntament  

 

Secretari: Guillem Mascaró Llinàs, assessor jurídic-lletrat de l’Ajuntament 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

Es constitueix la Mesa de Contractació per procedir a l’obertura del sobre A de l’única  

proposició presentada per a la contractació de la concessió demanial de l’explotació 

d’un bar situat a la zona verda pública de la plaça Pinar de Cala d’Or del terme 

municipal de Santanyí, amb l’obligació de realitzar obres de reforma, i, si escau, en 

audiència pública, l’obertura de la documentació continguda en el sobre B. 
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A la licitació s’ha presentat la proposta de Cristian Leonardo Bragagnolo, amb núm. de 

passaport xx. 

 

A continuació els membres de la Mesa procedeixen a l’obertura del sobre A. I, una 

vegada comprovada la documentació presentada, la Mesa considera que aquesta 

documentació es troba ajustada a dret.  

 

Seguidament, la Mesa de Contractació procedeix, en sessió pública, a l’obertura del 

sobre B presentat, que conté la proposició econòmica.  

 

El licitador ofereix un cànon de 601 € a favor de l’Ajuntament de Santanyí. 

 

Conclosa la lectura de la proposició presentada, la Mesa, per unanimitat dels seus 

membres, acorda proposar l’adjudicació del contracte a Cristian Leonardo Bragagnolo, 

amb núm. de passaport xxx, per la quantitat total anual de 601 € en concepte de cànon a 

favor d’aquest Ajuntament. 

 

Una vegada llegida aquesta acta, la signen els membres de la Mesa, la qual cosa, com a 

secretari, estenc aquesta acta. 

 

 


