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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL PROCEDIMENT NEG OCIAT 

SENSE PUBLICITAT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I MITJANÇANT  OFERTA 

ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, AMB DIVERSOS CRITERI S 

D’ADJUDICACIÓ, DE LES AUTORITZACIONS PER A L'EXPLOT ACIÓ 

D'INSTAL·LACIONS TEMPORALS A DIVERSES PLATGES DEL T ERME 

MUNICIPAL DE SANTANYÍ   

 

Lloc:  Ajuntament de Santanyí 

Data: 7 d’abril de 2017 

Horari:  12.00 h 

Hi assisteixen: 

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

Vocals:  

Ana María Bonet Vidal, interventora de l'Ajuntament  

Miquel Nadal Ribas, enginyer municipal 

Maria Irene Corrales Pascual, arquitecta tècnica de l’Ajuntament 

 

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

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

Quan són les 12.00 hores es reuneixen els membres de la Mesa de Contractació per 

procedir a l’obertura del sobre A de les proposicions presentades per les empreses que 

s’han presentat a la contractació per procediment obert i mitjançant oferta 

econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, per adjudicar les 

autoritzacions per a l’explotació d’instal·lacions temporals a diverses platges del terme 

municipal de Santanyí, d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars, i, si 
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escau, en audiència publica, l’obertura de la documentació continguda en els sobres B 

de les ofertes presentades. 

 

El secretari informa que a la licitació s’han presentat les propostes que s’enumeren a 

continuació per ordre de presentació:  

Lot 1: Cala Llombards   

- Proposició núm.1 presentada per LUIS DIAZ SANCHEZ. 

- Proposició núm.2 presentada per SERGIO RIFUGIO. 

- Proposició núm.3 presentada per MARPORTSUNBEACH MALLORCA SL. 

- Proposició núm.4 presentada per BEACH I OCI SL. 

 

Lot 2: Cala Santanyí 

Aquest lot ha quedat dessert per no haver-se presentat cap proposició. 

 

Lot 3: Cala Gran 

- Proposició núm.1 presentada per MASISA 2000 SL. 

- Proposició núm.2 presentada per MARPORTSUNBEACH MALLORCA SL. 

- Proposició núm.3 presentada per BEACH I OCI SL. 

 

Lot 4: Cala Gran 

- Proposició núm.1 presentada per MAR HISPANA APARTAMENTOS SLU. 

- Proposició núm.2 presentada per FELIX ROMAN ECHAGUE. 

 

Lot 5: Caló des Corral (Cala Azul) 

Aquest lot ha quedat dessert per no haver-se presentat cap proposició. 

 

Lot 6: s’Amarador 

- Proposició núm.1 presentada per BARTOLOMÉ VIDAL ADROVER. 
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- Proposició núm.2 presentada per AGON CALA D’OR SLU. 

- Proposició núm.3 presentada per SERGIO RIFUGIO. 

 

Lot 7: Caló des Pou   

- Proposició núm.1 presentada per FELIX ROMAN ECHAGUE. 

- Proposició núm.2 presentada per SERGIO RIFUGIO. 

- Proposició núm.3 presentada per COSTADOR SL. 

 

Lot 8: Cala d’Or   

- Proposició núm.1 presentada per FELIX ROMAN ECHAGUE. 

- Proposició núm.2 presentada per TERESA OLMOS. 

- Proposició núm.3 presentada per HOTEL CALA D’OR SA  

 

Lot 9: Caló dels Homes Morts 

- Proposició núm.1 presentada per TENEDORA AGUAMARINA SA. 

- Proposició núm.2 presentada per MARPORTSUNBEACH MALLORCA SL. 

 

Els membres de la Mesa examinen la documentació administrativa presentada pels 

licitadors en el sobre A i consideren que aquesta documentació es troba ajustada a dret, 

tret de les empreses següents: 

Lot 8: Cala d’Or 

- L’empresa “MALLORCAEIENDOM SL”, en la qual l’objecte social de l’entitat 

no queda clar que es correspongui amb l’objecte del contracte. 

Lot 9: Caló dels Homes Morts 

- L’empresa “TENEDORA AGUAMARINA SA”, en la qual l’objecte social de 

l’entitat no queda clar que es correspongui amb l’objecte del contracte. 
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Per això, s‘acorda requerir les dues entitats abans esmentades perquè presentin abans 

del pròxim dia 11 d’abril a les 14:00 h, les escriptures públiques on consti l’objecte 

social corresponent, o justifiquin de qualsevol altra manera que l’objecte social de 

l’empresa es correspon amb l’objecte d’aquest contracte. 

 

Quan són les 13.15 hores, la Mesa de Contractació procedeix, en sessió pública, a 

l’obertura dels sobres B presentats per les empreses licitadores que contenen la 

documentació tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant judici de valor dels lots 

que no han tingut deficiències i que no han quedat desserts, amb el resultat següent: 

 

Lot 1: Cala Llombards   

- Proposició núm.1 presentada per LUIS DIAZ SANCHEZ, on consta memòria 

del servei de vigilància i salvament, inclou la instal·lació de caixes de seguretat 

en els parasols, presenta memòria pel que fa a campanyes de conscienciació 

mediambiental d'iniciativa pròpia dirigides als usuaris de la platja i ofereix 

distribuir entre els usuaris cendrers de platja de cartró (o similar) reciclables. 

- Proposició núm.2 presentada per SERGIO RIFUGIO, on consta memòria del 

servei de vigilància i salvament, inclou la instal·lació de caixes de seguretat en 

els parasols, presenta memòria pel que fa a campanyes de conscienciació 

mediambiental d'iniciativa pròpia dirigides als usuaris de la platja i ofereix 

distribuir entre els usuaris cendrers de platja de cartró (o similar) reciclables. 

- Proposició núm.3 presentada per MARPORTSUNBEACH MALLORCA SL, on 

consta memòria del servei de vigilància i salvament, inclou la instal·lació de 

caixes de seguretat en els parasols, presenta memòria pel que fa a campanyes de 

conscienciació mediambiental d'iniciativa pròpia dirigides als usuaris de la platja 

i ofereix distribuir entre els usuaris cendrers de platja de cartró (o similar) 

reciclables. 
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- Proposició núm.4 presentada per BEACH I OCI SL, on consta memòria del 

servei de vigilància i salvament, inclou la instal·lació de caixes de seguretat en 

els parasols, presenta memòria pel que fa a campanyes de conscienciació 

mediambiental d'iniciativa pròpia dirigides als usuaris de la platja i ofereix 

distribuir entre els usuaris cendrers de platja de cartró (o similar) reciclables. 

 

Lot 3: Cala Gran 

- Proposició núm.1 presentada per MASISA 2000 SL, on consta memòria del 

servei de vigilància i salvament, inclou la instal·lació de caixes de seguretat en 

els parasols, presenta memòria pel que fa a campanyes de conscienciació 

mediambiental d'iniciativa pròpia dirigides als usuaris de la platja i ofereix 

distribuir entre els usuaris cendrers de platja de cartró (o similar) reciclables. 

- Proposició núm.2 presentada per MARPORTSUNBEACH MALLORCA SL, on 

consta memòria del servei de vigilància i salvament, inclou la instal·lació de 

caixes de seguretat en els parasols, presenta memòria pel que fa a campanyes de 

conscienciació mediambiental d'iniciativa pròpia dirigides als usuaris de la platja 

i ofereix distribuir entre els usuaris cendrers de platja de cartró (o similar) 

reciclables. 

- Proposició núm.3 presentada per BEACH I OCI SL, on consta memòria del 

servei de vigilància i salvament, inclou la instal·lació de caixes de seguretat en 

els parasols, presenta memòria pel que fa a campanyes de conscienciació 

mediambiental d'iniciativa pròpia dirigides als usuaris de la platja i ofereix 

distribuir entre els usuaris cendrers de platja de cartró (o similar) reciclables. 

 

Lot 4: Cala Egos 

- Proposició núm.1 presentada per MAR HISPANA APARTAMENTOS SLU, on 

consta memòria del servei de vigilància i salvament, inclou la instal·lació de 

caixes de seguretat en els parasols, presenta memòria pel que fa a campanyes de 
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conscienciació mediambiental d'iniciativa pròpia dirigides als usuaris de la platja 

i ofereix distribuir entre els usuaris cendrers de platja de cartró (o similar) 

reciclables. 

- Proposició núm.2 presentada per FELIX ROMAN ECHAGUE, on consta 

memòria del servei de vigilància i salvament, NO inclou la instal·lació de caixes 

de seguretat en els parasols, presenta memòria pel que fa a campanyes de 

conscienciació mediambiental d'iniciativa pròpia dirigides als usuaris de la platja 

i ofereix distribuir entre els usuaris cendrers de platja de cartró (o similar) 

reciclables. 

 

Lot 6: s’Amarador 

- Proposició núm.1 presentada per BARTOLOMÉ VIDAL ADROVER, on consta 

memòria del servei de vigilància i salvament, inclou la instal·lació de caixes de 

seguretat en els parasols, presenta memòria pel que fa a campanyes de 

conscienciació mediambiental d'iniciativa pròpia dirigides als usuaris de la platja 

i ofereix distribuir entre els usuaris cendrers de platja de cartró (o similar) 

reciclables. 

- Proposició núm.2 presentada per AGON CALA D’OR SLU, on consta memòria 

del servei de vigilància i salvament, inclou la instal·lació de caixes de seguretat 

en els parasols, presenta memòria pel que fa a campanyes de conscienciació 

mediambiental d'iniciativa pròpia dirigides als usuaris de la platja i ofereix 

distribuir entre els usuaris cendrers de platja de cartró (o similar) reciclables. 

- Proposició núm.3 presentada per SERGIO RIFUGIO, on consta memòria del 

servei de vigilància i salvament, inclou la instal·lació de caixes de seguretat en 

els parasols, presenta memòria pel que fa a campanyes de conscienciació 

mediambiental d'iniciativa pròpia dirigides als usuaris de la platja i ofereix 

distribuir entre els usuaris cendrers de platja de cartró (o similar) reciclables. 
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Lot 7: Caló des Pou   

- Proposició núm.1 presentada per FELIX ROMAN ECHAGUE, on consta 

memòria del servei de vigilància i salvament, NO inclou la instal·lació de caixes 

de seguretat en els parasols, presenta memòria pel que fa a campanyes de 

conscienciació mediambiental d'iniciativa pròpia dirigides als usuaris de la platja 

i ofereix distribuir entre els usuaris cendrers de platja de cartró (o similar) 

reciclables. 

- Proposició núm.2 presentada per SERGIO RIFUGIO, on NO consta memòria 

del servei de vigilància i salvament, inclou la instal·lació de caixes de seguretat 

en els parasols, presenta memòria pel que fa a campanyes de conscienciació 

mediambiental d'iniciativa pròpia dirigides als usuaris de la platja i ofereix 

distribuir entre els usuaris cendrers de platja de cartró (o similar) reciclables. 

- Proposició núm.3 presentada per COSTADOR SL, on consta memòria del servei 

de vigilància i salvament, inclou la instal·lació de caixes de seguretat en els 

parasols, presenta memòria pel que fa a campanyes de conscienciació 

mediambiental d'iniciativa pròpia dirigides als usuaris de la platja i ofereix 

distribuir entre els usuaris cendrers de platja de cartró (o similar) reciclables. 

 

A continuació, el President de la Mesa, per unanimitat dels membres de la Mesa, suspèn 

la sessió per tal que els membres de la Mesa, realitzin la valoració de la documentació 

dels sobre B presentats i oberts. Una vegada es realitzi la valoració es tornarà a 

convocar nova Mesa per tal de donar a coneixer la valoració del sobre B i procedir a 

l’obertura del sobre C, corresponent a la proposció econòmica. 

 

Es convoca la propera Mesa de contractació pel dia 12 d’abril a les 12.30 h.a la sala de 

Plens, per tal de procedir a l’obertura dels sobres B dels lots 8 Cala d’Or i 9 Caló dels 

Homes Morts. 
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Una vegada llegida aquesta acta, la signen els membres de la mesa de contractació, la 

qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta. 


