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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL PROCEDIMENT OBERT I 

TRAMITACIÓ URGENT, OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS 

AVANTATJOSA,  AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ,  DE LES 

AUTORITZACIONS PER A L'EXPLOTACIÓ D'INSTAL·LACIONS 

TEMPORALS A LA PLATJA DE CALA SANTANYÍ I AL CALÓ DEL 

CORRAL (CALA AZUL) DEL TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ   

 

Lloc: Ajuntament de Santanyí 

Data: 24 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 de l’Ajuntament 

 

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

 

Hi assisteix com a públic: 

 

No hi ha assistència de públic 

 

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

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

autoritzacions per a l’explotació d’instal·lacions temporals a les platges de Cala 

Santanyí i Caló des Corral (Cala Azul) del terme municipal de Santanyí, d’acord amb el 

plec de clàusules administratives particulars, i, si escau, en audiència pública, 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 Santanyí   

- Proposició núm.1 presentada per ESPAIS NETS MALLORCA SLU. 

- Proposició núm.2 presentada per PEDRO ORFILA E HIJOS SL. 

- Proposició núm.3 presentada per MASISA 2000 SL. 

 

Lot 2: Caló des Corral (Cala Azul) 

- Proposició núm.1 presentada per FABIAN RUNGE. 

 

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. 

 

Quan són les 12.15 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 del lot 1 

Cala Santanyí i del lot 2 Caló des Corral (Cala Azul), amb el resultat següent: 

 

Lot 1: Cala Santanyí   

- Proposició núm.1 presentada per ESPAIS NETS MALLORCA SLU, on consta 

memòria del servei de vigilància i salvament, inclou la instal·lació de caixes de 
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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 PEDRO ORFILA E HIJOS 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 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. 

 

Lot 2: Caló des Corral (Cala Azul) 

- Proposició núm.1 presentada per FABIAN RUNGE, on consta memòria del 

servei de vigilància i salvament, i també presenta memòria pel que fa a les 

campanyes de conscienciació mediambiental d’iniciativa pròpia dirigides als 

usuaris de la platja. 

 

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.  
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I es convoca la Mesa de Contractació per tal de donar a coneixer la valoració del sobre 

B i procedir a l’obertura del sobre C, corresponent a la proposció econòmica, i, si escau, 

realitzar la proposta d’adjudicació, el pròxim divendres 26 de maig a les 12:30 h. 

 

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

qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta. 


