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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ PER 

PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, MITJANÇANT 

OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, AMB DIVERSOS 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I 

SOCORRISME A LES PLATGES DE CALA SANTANYÍ, CALA LLOMBARDS, 

CALA GRAN I SA FONT DE N’ALIS - S’AMARADOR DEL MUNICIPI DE 

SANTANYÍ  PER A L’ANY 2018 

  

Lloc: Ajuntament de Santanyí 

Data: 13 d’abril de 2018 

Horari: 12:00 h 

Hi assisteixen: 

President: Bàrbara Xamena Bordoy, regidora de l’Ajuntament.  

Vocals:  

Pedro Herrero Moya, secretari de l’Ajuntament. 
Aina Bonet Vidal interventora de l’Ajuntament.  
Miquel Nadal Ribas, enginyer de l’Ajuntament. 
Maria Irene Corrales Pascual, arquitecta tècnica de l’Ajuntament. 
Guillermo Mascaró Llinás, assessor jurídic-lletrat de l’Ajuntament que 
exercirà les funcions de secretari de la Mesa. 
 
 

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, 

del contracte amb diversos criteris d’adjudicació, per contractar el servei de vigilància, 

salvament i socorrisme a les platges de Cala Santanyí, Cala Llombards, Cala Gran i sa 

Font de n’Alis - s’Amarador del municipi de Santanyí per a l’any 2018, d’acord amb el 
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plec de clàusules administratives particulars, i, si escau, en 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 “BLUE ALFA SAFETY SL” amb CIF 

B55514418. 

• Proposició núm. 2 presentada per “EMERGÈNCIES SETMIL SL“ amb CIF 

B57227175. 

 

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

empreses licitadores admeses a la licitació. 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. 

 

Seguidament, la Mesa de Contractació procedeix, 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 BLUE ALFA SAFETY SL, on inclou memòria 

explicativa del servei. 

- Proposició núm.2 presentada per EMERGÈNCIES SETMIL SL, on inclou 

memòria explicativa del servei. 

 

A continuació, el President de la Mesa, dóna per finalitzada aquesta sessió. 
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Una vegada es realitzi la valoració d’aquesta documentació, es tornarà a convocar la 

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. 

 

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

qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta. 

 


