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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
OBERTURA SOBRE B I VALORACIO CRITERIS 

PROPOSTA D’ADJUDICACIO 
 

 
 
Denominació: SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME DE LES 
PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR, TEMPORADES 
TURÍSTIQUES 2018 I 2019, NO SUBJECTE A REGULARITZACIÓ 
HARMONITZADA I SENSE DIVISIO EN LOTS. (Exp. 08/2018) 
 
Procediment obert, tramitació ordinària, selecció de l’adjudicatari en funció de diversos 
criteris  
 
Preu base màxim anual de licitació: 273.857,33 euros, més el 21% d’IVA com partida 
independent (57.510,04 euros). Cost total per a l’Administració: 331.367,37 euros IVA 
inclòs. 
 
 
Lloc: Secretaria 
 
Data: 28 de març de 2018 
Horari: 12:00 a 12:15 hores 
 
Assistents: 
 
Presidenta de la Mesa:  
Isabel Febrer Gelabert 
 
Vocals: 
 Isabel M. Fuster Fuster, secretària general acctal 

Norberto Gonzalez Osorio, interventor municipal 
 Angel Duró de Figueroa, coordinador de platges 
 
Secretària de la Mesa: 
Llucia Vallcaneras Bonet 
 
Assisteixen: Els Srs. Tomàs Sureda i Victor Meca en representació segons manifesten de la 
mercantil El Matambrito SL 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
La Secretària de la Mesa dona compte de l’escrit presentat en data 27 de març de 2018 RGE 
núm. 4483 pel Sr. Nicolas Balaguer Siguier en representació de Salgabe SL en el que 
manifesten que retiren la seva oferta davant la impossibilitat de fer front a les determinacions 
concretes dels plecs de contractació. 
 
Seguidament es procedeix a l’obertura del sobre B de la plica presentada per El Matambrito SL, 
amb el següent resultat: 
 
 
 



Criteri 1.- Per rebaixa del preu màxim de licitació, fins 46 punts 
Tipus licitació: 273.857,33 euros sense IVA 
 
Oferta un preu de 273.000,00 euros, la Mesa per unanimitat atorga 45 punts 
 
Criteri 2.- Mitjans materials complementaris, fins 11,50 punts 
 
Oferta adscriure al servei de forma permanent i exclusiva durant tota la durada del contracte, i si 
escau de les seves pròrrogues sense cap cost per a l’Administració: 
 
1) 3 desfibril· ladors (DEA) suplementaris, la Mesa per unanimitat atorga 6 punts 
 
2) 1 joc de crosses amfibies amb suport per l’arena per les persones amb discapacitat, cada joc 
de crosses  compren tres mides diferents (infantil/dona/home), la Mesa per unanimitat atorga 
2,50 punts 
 
3) 1 cadira amfibia infantil per al bany de nines i nins amb mobilitat reduïda, model “Oceànic 
Baby” o similar, la Mesa per unanimitat atorga 1,50 punts 
 
4) 1 cadira amfibia d’adults per al bany amb mobilitat reduïda, la Mesa per unanimitat atorga 
1,50 punts. 
 
Total criteri 2:  11,50 punts 
 
Criteri 3.- Oferiment d’una borsa d’hores per ser destinades a augmentar l’horari de 
prestació del servei de socorristes aquàtics a les platges objecte de licitació per damunt del 
mínim exigit en els mesos de juny a setembre de totes les temporades, incloses les possibles 
pròrrogues, ja sigui a l’inici o al final de la jornada, fins a 9 punts. S’atribueix 
expressament a l’Ajuntament la potestat de repartir la borsa d’hores que ofereixi el 
licitador entre les diferents platges objecte de contracte. 
 
Oferta 12 hores/dia d’augment del servei, la mesa per unanimitat atorga 4,50 punts 
La presidenta  signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe. 
 
Criteri 4.- Compromís de millora de les retribucions salarials dels socorristes, fins 6 punts. 
 
No oferta aquesta millora, la Mesa per unanimitat atorga 0,00 punts 
 
RESUM PUNTUACIÓ 
 
Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 Criteri 4 TOTAL 

45,00 11,50 4,50 0,00 61,00 
 
La Mesa per unanimitat eleva a l’òrgan de contractació la següent  
 
PROPOSTA: 
 
1) 
 
a) Adjudicar a EL MATAMBRITO SL amb NIF B57202459, el contracte del servei de 
vigilància, salvament i socorrisme de les platges del terme municipal de Manacor, temporades 
turístiques 2018 i 2019, per un preu màxim anual de 273.000,00 euros, més el 21% d’IVA com 
partida independent (57.330,00 euros). Cost total anual per a l’Administració: 330.330,00 euros, 
IVA inclòs, per una durada de 2 anys a comptar des del dia de la data que s’estableixi en la 
formalització del contracte per a l’inici del servei, amb les següents millores ofertades i 
acceptades sense cost per l’Ajuntament: 



Adscriure al servei de forma permanent i exclusiva durant tota la durada del contracte, i si escau 
de les seves pròrrogues:: 
 
- 3 desfibril· ladors (DEA) suplementaris 
 
- 1 joc de crosses amfibies amb suport per l’arena per les persones amb discapacitat, cada joc de 
crosses  compren tres mides diferents (infantil/dona/home) 
 
- 1 cadira amfibia infantil per al bany de nines i nins amb mobilitat reduïda, model “Oceànic 
Baby” o similar. 
 
- 1 cadira amfibia d’adults per al bany amb mobilitat reduïda. 
 
- Una borsa de 12 hores/dia per ser destinades a augmentar l’horari de prestació del servei de 
socorristes aquàtics a les platges objecte de licitació per damunt del mínim exigit en els mesos 
de juny a setembre de totes les temporades, incloses les possibles pròrrogues, ja sigui a l’inici o 
al final de la jornada. S’atribueix expressament a l’Ajuntament la potestat de repartir la borsa 
d’hores entre les diferents platges objecte de contracte. 
 
b) Publicar aquesta resolució al perfil del contractant i notificar-la als licitadors juntament amb 
les actes de la Mesa de Contractació de valoració dels criteris d’adjudicació, documents que 
contenen la informació necessària exigida per l’article 151.4 de la TRLCSP, i que constitueixen 
el fonament jurídic per a la motivació d’aquest acord.  
 
2) 
 
a) Que l’òrgan de contractació requereixi al licitador perquè en el termini màxim de 10 dies 
hàbils comptadors des del següent a aquell en què hagi rebut aquest requeriment, presenti la 
documentació exigida com a requisits previs a l’adjudicació, assenyalats a la clàusula 19 del 
PCA de conformitat amb l’art. 146.1 i 151.2 del TRLCSP, entre la documentació prèvia també 
haurà de constituir la garantia definitiva corresponent al 5% de l’import d’adjudicació sense 
IVA, per tota la durada del contracte (import garantia:  27.300,00 euros), establerta al plec de 
clàusules administratives que regeix aquesta contractació, presentant en aquest termini, davant 
l’òrgan de contractació, la documentació justificativa d’haver-la constituïda. 
 
b) Advertir que de no complimentar-se adequadament aquest requeriment en el termini 
assenyalat s’entendrà que el licitador retira la seva oferta. 
 
3) Publicar aquesta acta al perfil del contractant  
 
La secretària    La presidenta    Els vocals 


