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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL PROCEDIMENT OBE RT I 

TRAMITACIÓ URGENT, OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS 

AVANTATJOSA, AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, D E 

L’EXPLOTACIÓ D’INSTAL·LACIONS A LA PLATJA DE SA FON T DE 

N’ALIS DEL TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ 

 

Lloc:  Ajuntament de Santanyí 

Data: 5 de maig de 2017 

Horari:  12.00 h 

Hi assisteixen: 

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

 

Vocals:  

Pedro Herrero Moya, secretari de l’Ajuntament 

Ana María Bonet Vidal, interventora de l'Ajuntament  

Miquel Nadal Ribas, enginyer municipal 

            Maria Irene Corrales Pascual, arquitecta tècnica municipal 

 

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 les 

proposicions presentades a la contractació per procediment obert, tramitació ordinària 

mitjançant oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, 

de l’explotació d’instal·lacions a la platja de sa Font de n’Alis del terme municipal de 

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

ofertes presentades. 

 

A la licitació s’han presentat les següents propostes, que s’enumeren per ordre de 

presentació:  

- Proposició núm. 1 presentada per PEDRO ORFILA E HIJOS SL. 

- Proposició núm. 2 presentada per AGON CALA D’OR SLU. 

- Proposició núm. 3 presentada per TOT IRA BE D’OR 2009 SL. 

 

Així mateix, també es va rebre per fax el dia 24 d’abril de 2017 un escit que assenyala 

el següent: “Notifico que la empresa Playas de Ibiza SA ha depositado en la oficina de 

correos los sobres para formar parte en la licitación de Sa Font de n’Alis”. No obstant 

això, aquest escrit no duia cap segell de presentació a l’oficina de Correos ni tampoc 

s’adjuntava cap justificant de la tramesa a l’oficina Correus. Ha transcorregut el termini 

de deu dies naturals i no s’ha rebut la documentació d’aquesta empresa. 

 

A continuació, els membres de la Mesa procedeixen a l’obertura del sobre A de les tres 

proposicions esmentades. 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 dels 

sobres B presentats per les empreses licitadores que contenen la documentació tècnica 

referent als criteris d’adjudicació ponderables a través d’un judici de valor, amb el 

resultat següent: 

 

- Proposició núm. 1 presentada per PEDRO ORFILA E HIJOS SL, en la qual 

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

reciclables. 

- Proposició núm. 2 presentada per AGON CALA D’OR SLU, en la qual 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. 

- Proposició núm. 3 presentada per TOT IRA BE D’OR 2009 SL, en la qual 

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 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 de contractació, la 

qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta. 

 

 


