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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: 12 d’abril de 2017 

Horari:  12.30 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: 

 

Es constitueix la Mesa de contractació per procedir a la comprovació de la 

documentació presentada pels licitadors que en l’obertura del sobre A de les 

proposicions presentades a la contractació per adjudicar les autoritzacions per a 

l’explotació d’instal·lacions temporals a diverses platges del terme municipal de 

Santanyí, es varen trobar deficiències i, si escau, en audiència publica, l’obertura de la 

documentació continguda en els sobres B de les ofertes presentades. 

 

Els membres de la Mesa recorden les propostes que varen tenir deficiències: 
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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. 

 

Els membres de la Mesa comproven que MALLORCA EIENDOM SL ha presentat una 

escriptura d’elevació a públic d’acords socials d’ampliació d’objecte social de dia 10 

d’abril de 2017. La Mesa considera que aquesta empresa s’ha d’exloure de la licitació 

perquè, com assenyala el plec de clàusules administratives particulars, “el moment 

decisiu per apreciar si hi concorren els requisits de capacitat i solvència exigits per 

contractar amb l’Administració és el d’acabament del termini de presentació de les 

proposicions”.  

 

Els membres de la Mesa, una vegada comprovada la documentació presentada per 

TENEDORA AGUAMARINA SA, consideren que l’objecte social de l’empresa no 

engloba l’objecte d’aquest contracte, per la qual cosa acorden la seva exclusió. 

 

Per la qual cosa, els membres de la Mesa, per unanimitat, acorden excloure de la 

licitació a les entitats MALLORCA EIENDOM SL i TENEDORA AGUAMARINA 

SA. 

 

A continuació, en sessió pública, es procedeix a l’obertura dels sobres B dels licitadors 

admesos, amb el resultat següent: 

 

Lot 8: Cala d’Or   
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- 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 també ofereix distribuir entre els usuaris cendrers de platja de cartró (o similar) 

reciclables. En aquest acte de la Mesa s’observa que falta la signatura de tota 

aquesta documentació presentada. Pels membres de la Mesa s’acorda, ja que està 

present a l’acte el licitador, que pugui esmenar aquesta deficiència, la qual cosa 

queda esmenada en aquest acte. 

 

- Proposició núm.2 presentada per HOTEL CALA D’OR SA, 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 també 

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

reciclables. 

 

Lot 9: Caló dels Homes Morts 

- Proposició núm. 1 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 també ofereix distribuir entre els usuaris cendrers de platja de cartró (o similar) 

reciclables. 

 

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

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

sobres B presentats. Una vegada es realitzi aquesta valoració es tornarà a convocar nova 
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Mesa per tal de donar a conèixer la valoració del sobre B i procedir a l’obertura del 

sobre C, corresponent a la proposició econòmica. 

 

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

secretari, estenc aquesta acta. 

 


