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Manacor, 27 d’abril de 2018, reunits,  

 
D’una part, la Sra. ISABEL FEBRER GELABERT, batlessa per delegació de firma (Decret 

3093/2017) 4t tinenta de batle i delegada de contractació de l’Ajuntament de Manacor, amb 

DNI número 18220210R, assistida de la secretària general acctal. Sra. Isabel M. Fuster Fuster; 
 

De l’altra, la mercantil EL MATAMBRITO, S.L. amb N.I.F. B57202459, representada pel Sr. 

Tomàs Sureda Umbert, amb DNI número 18.216.254-R, amb domicili al carrer Vergara, núm. 
20 de Manacor; representació suficientment acreditada a l’expedient administratiu de 

contractació. 

 

L’objecte d’aquest document és procedir a la formalització de l’autorització administrativa per a 
l’explotació dels serveis de temporada de  les platges del terme municipal de Manacor durant la 

temporada turística de 2018 en la forma previnguda en el TRLCSP, i als efectes exposen:  

 
EXPOSEN 

 
I. El 28 de febrer de 2018 per decret de la batlia s’acorda procedir a la licitació per a 
l’explotació dels serveis de temporada a les platges del terme municipal de Manacor per a l’any 

2018, amb aprovació del corresponent plec de condicions administratives particulars i els 

annexos a aquest (Obligacions mínimes per al protocol de l’adquisició, manteniment i neteja 

d’instal·lacions i dels equipaments de les platges del terme municipal de Manacor per a 
l’autoritzatari i Obligacions mínimes per al protocol de neteja i manteniment de les platges del 

terme municipal de Manacor objecte d’explotació de temporada i dels seus elements, inclosa la 

platja de Cala Varques);  així  com l’estudi econòmic de determinació del cànon d’explotació a 
abonar per l’autoritzatari de l’explotació de les platges durant la temporada turística 2018 

redactat pel Tècnic d’organització Valentí Valls Droguet. Documents que han de regir 

l’esmentada autorització administrativa demanial.  
 

II. El 16 d’abril de 2018, es va requerir a l’empresa EL MATAMBARITO SL, per constituir la 

garantia definitiva i perquè presentés la documentació exigida com a requisits previs a 

l’adjudicació assenyalats a la clàusula 19 del PCA de conformitat amb els articles 146.1 i 151.2 
del TRLCSP 

 

III. Proposta de la Mesa de contractació de 23 d’abril de 2018 d’acceptar la documentació 
presentada pel proposat adjudicatari que li havia estat requerida prèvia a l’adjudicació. 
 

IV. El 23 d’abril de 2018 per resolució de batlia es va adjudicar l’autorització administrativa 

davantdita a l’empresa EL MATAMBRITO SL pel cànon a favor de l’Ajuntament de 
465.533,00 euros, a ingressar a la tresoreria municipal en efectiu dintre dels 10 dies naturals des 

de la data d’inici de l’explotació de les instal· lacions i que compren  l'explotació del serveis 

desmuntables de temporada a les platges del terme municipal de Manacor amb les unitats 
d'instal.lació i en els llocs que s'indica amb l’obligació de prestar el servei de neteja i manteniment 

de les platges (superfície de la sorra, la vorera de la mar i les zones d’accés a les platges- escales, 

rampes, passos i zona pinar)  que s’indiquen amb les condicions establertes en el protocol de neteja 
i manteniment redactat pel Tècnic de Medi Ambient,  

 



V. Aportada copia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i rebut de la prima, 

documentació requerida prèvia a la formalització de l’autorització. 
 

VI. Atès que l’inici del servei es fixa per al dia 1 de maig de 2018 a la data de la signatura de la 

present autorització, l’adjudicatari ha presentat la següent documentació prèvia requerida a la 
firma del contracte establerta al PCA: 

 

- La constitució a la Tresoreria municipal a favor/disposició de la Demarcació de Costes de 
Balears abans de l’inici de l’explotació el 5% del valor material de les instal· lacions que se li 

autoritzi explotar. 

 

 

CONVENEN 
 
 
PRIMER. OBJECTE I UNITATS D’EXPLOTACIÓ 
 

El Sr. Tomàs Sureda Umbert, en representació de la mercantil El Matambrito SL, es compromet 

a l’explotació dels serveis de temporada a les platges del terme municipal de Manacor que es 
relacionen durant la temporada turística de 2018 ajustant-se estrictament al plec de condicions 

economico administratives que regeixen l’autorització administrativa per a l’esmentada 

explotació temporal, i, al protocol del manteniment d’instal· lacions i dels equipaments de les 
platges del terme, al protocol de neteja i manteniment, aprovats per resolució de la batlia de 28 

de febrer de 2018 annexos al PCA, els quals tenen caràcter contractual, així com les millores 

ofertades i acceptades. 
 

L’esmentada explotació es durà a terme amb les unitats d’instal.lació i en les llocs que 

ocondicions que estableix la Demarcació de Costes en Illes Balears a la resolució per la quan 

s’atorga autorització a l’Ajuntament i a la distribució i criteris d’instal· lació de servei de 
temporada aprovats per la Conselleria d’Obres públiques i Ordenació del Territori de la CAIB. 

 

Compren les següents platges amb les unitats d’instal· lació següents: 
 

- Cala Murada: 48 hamaques, 24 ombrel·les. 

- Cala Tropicana (Es Domingos Petit): 130 hamaques, 56 ombrel·les. 
- Cala Domingos (Es Domingos Gran): 266 hamaques, 133 ombrel·les i 5 velomars. 

- Cala Antena: 60 hamaques, 26 ombrel·les, 2 velomars, i 2 elements nàutics sense motor. 

- Cala Estany: 300 hamaques, 140 ombrel·les, 4 elements nàutics sense motor. 

- Cala Mendia: 230 hamaques, 105 ombrel·les. 
- Cala Anguila: 140 hamaques, 70 ombrel·les. 

- Porto Cristo: 130 hamaques, 60 ombrel·les, 6 elements nàutics sense motor  

- Cala Moreia (S'Illot): 400 hamaques, 190 ombrel·les, 5 velomars. 

  
També compren la instal.lació de 200 caixes de seguretat a instal.lar en els pals de les 

ombrel.les de qualsevol de les platges esmentades, però sempre  hi haurà un mínim de 5 a cada 

una de les platges, així com la instal· lació del material per prestar el servei de socorrisme i les 
passarel· les de fusta, banys i dutxes que s’indiquen en el PCA 

 
SEGON. TERMINI D’AUTORITZACIÓ 
 

La durada d’aquesta autorització comprendrà la temporada turística de 2018. El termini de 

l’autorització començarà a comptar des del dia de la formalització de la corresponent 
autorització i finalitzarà el 31 de març de 2019. 

 



L’autoritzatari podrà explotar les instal·lacions desmuntables durant tota la vigència de 

l’autorització. Però en el cas que no siguin explotades les instal· lacions hauran de ser retirades 
del domini públic marítimo terrestre i de la zona de servitut de trànsits en els periodes en que no 

siguin explotades. 

 
L’autoritzatari  vindrà obligat a prestar el servei de neteja i manteniment de les platges durant 

tot el termini de vigència de l’autorització malgrat no exploti les instal· lacions de conformitat 

amb la freqûència i condicions establertes a l’annex III. 
 

L’inici de l’activitat per l’autoritzatari queda fixada per al dia 1 de maig de 2018.  

 
TERCER. MILLORES 
 

L’autoritzatari per a l’explotació dels esmentats serveis temporals prestarà igualment les 

millores adjudicades que figuren a la seva oferta, i que són les que seguidament es transcriuen: 
 

- Neteja superfície d'aigua del riuet de S'Illot, diàriament, mitjançant embarcació no motora, i 

neteja del canal i dipòsit de la bomba submergida, des de l’inici de l’explotació fins el 31 

d’octubre. 

- Neteja diària de la zona de pinar adjacent a l’escala de baixada de la platja, aparcament 

principal i  rampa de baixada de la platja de Cala Domingos des de l’inici de l’explotació fins el 

31 d’octubre. 

- Neteja manual setmanal de la zona forestal i de passeig compresa entre les platges d'es 

Domingos Gran i es Domingos Petit des de l’inici de l’explotació fins el 31 d’octubre. 

- Neteja manual setmanal de la zona rocosa de S'illot entre la platja i la zona nàutica, fins a la 
Punteta, des de l’inici de l’explotació fins el 31 d’octubre. 

- Neteja manual setmanal de la zona de marina i pinar del marge dret de la platja de s'Estany 

d'en Mas, des de l’inici de l’explotació fins el 31 d’octubre. 

- Neteja setmanal de la zona marina i baix pinar dels marges dret i esquerra de la platja de Cala 
Murada, des de l’inici de l’explotació fins el 31 d’octubre. 

- Neteja setmanal de la zona marina i baix pinar dels marges dret i esquerra de la platja de Cala 

Antena, des de l’inici de l’explotació fins el 31 d’octubre. 

- Subministrament i repartició als usuaris de les platges de 8.000 cendrers de cartró. 

- Neteja diària de la superfície de l'aigua de la llacuna de Cala Murada mitjançant embarcació 

no motora, des de l'inici de l'explotació fins el 31 d’octubre. 

- Neteja setmanal de la zona de descans propera a la baixada de Cala Domingos. 

- Instal· lació i buidat de 30 papereres addicionals a S'Illot, Porto Cristo, Cala Mendia, S'Estany 

d'en Mas, Cala Antena, Domingos Grans, Domingos Petit i Cala Murada, amb la periodicitat de 

les papereres obligatòries. 

- Neteja setmanal de l'escala de baixada, camí peatonal del fons i voltants a la zona de bombes 

d'impulsió de Cala Antena 

- Neteja setmanal de la zona de marina i baix pinar del fons de la platja de Cala Anguila. 

- Neteja setmanal de la zona de marina i dunes de Cala Mendia. 

- Neteja setmanal de la zona de marina i baix pinar d’es Domingos Gran. 

 
 
 



QUART. CANON I FORMA DE PAGAMENT 
 
El cànon a abonar per l’autoritzatari El Matambrito, S.L. per a la temporada turística de 2018, és 

de 465.533,00 euros, a ingressar a la tresoreria municipal en efectiu dintre dels 10 dies naturals 

des de la data d’inici de l’explotació de les instal· lacions. 
 

CINQUÈ.- MITJANS PERSONALS I MATERIALS A ADSCRIURE A L’EXECUCIO 
DE L’AUTORITZACIÓ 
 

Mitjans materials mínims: 

 

1) 1704 hamaques que hauran de ser de color blau i 804 ombrel.les tipus “polinesio”de fusta i 
carritx (ampelodesmos mauritanica). De nova adquisició o en perfectes condicions d´ús i de  

qualitat indeformables i resistents, models actuals, aspecte estètic i bon estat de conservació i 12 

velomars. 

 

2) Pasarel· les de fusta especialment adaptades pel trànsit de minusvàlids a les 9 platges 

objecte d’explotació de les instal.lacions, amb les condicions i mesures establertes a 

l’annex I d’aquest plec.  

 

3) 4 papereres a cada una de les platges i  una zona d’aportació selectiva a cada una de les 

platges, excepte la platja de s’Ilot queha de comptar amb dues zones d’aportació selectiva 
 

INSTAL·LACIONS A APORTAR PER L’AUTORITZATARI 
 

 

 

CAIXES 
SEGURETAT 

 

Màxim 200 

PASARELES BALISAMENT 

 
 

 

BANYS  

 
 

 

DUTXES 

S'ILLOT Mínim 5 20 m/l 280 m/l Bany complet no químic  

PORTO 

CRISTO 
Mínim 5 4 m/l 236 m/l 

Bany complet no químic              3 

CALA 

ANGUILA 
Mínim 5 45 m/l 125 m/l 

Bany simple químic 

minusv 

             2 

CALA 

MENDIA 
Mínim 5 75 m/l 125 m/l 

Bany complet no químic              1 

CALA 
ESTANY  

Mínim 5 100 m/l 63 m/l 
Bany complet no químic              1 

CALA 

ANTENA 
Mínim 5 50 m/l 0 

Bany complet no químic              1 

DOMINGOS 
GRANS 

Mínim 5 25 m/l 184 m/l 
Bany complet no químic             1 

DOMINGOS 

PETITS 
Mínim 5 60 m/l 92,50 m/l 

Bany simple químic 

minusv 

            1 

CALA 

MURADA 
Mínim 5 45 m/l 106 m/l 

Bany simple químic 

minusv 

            1 

      
  total      9   total        

11 

 



 

SISÉ. PENALITZACIONS I INDEMNITZACIONS 
 

Son les que consten a la clàusula 21 del plec de clàusules administratives 

 

SETÈ. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DE CARÀCTER SOCIAL 
 
1- En cas que l’adjudicatari incompleixi les obligacions relatives al compliment de les 
obligacions laborals de l’empresa (pagament de salaris i cotitzacions), de conformitat amb 

l’article 223 f) TRLCSP, les quals no tenen el caràcter d’obligació essencial als efectes que 

preveu l’art. 223.f), però si tendrà el caràcter d’infracció greu als efectes que estableix l’article 

60.2.c) del TRLCSP en cas d’incompliment. 
 

2- L’incompliment de les obligacions establertes a l’article 228 bis del TRLCSP i en Llei 

3/2004, de 29 de desembre relatives els pagaments que els contractistes adjudicataris han de 
realitzar els subcontractistes o subministradors, i de l’obligació del contractista de remetre a 

l’òrgan de contractació a requeriment d’aquest la documentació acreditativa de dits 

compliments, les quals no tenen el caràcter d’obligació essencial als efectes que preveu l’art. 

223.f), però si tendrà el caràcter d’infracció greu als efectes que estableix l’article 60.2.c) del 
TRLCSP en cas d’incompliment 

 
VUITÈ. NATURALESA JURÍDICA 
 
 La naturalesa jurídica és la de l'autorització administrativa demanial reglamentada de serveis 

particulars destinats al públic, regulada en els articles  51 de la Llei 22/1988 de 28 de juliol de 
Costes i article 108 del Reglament de desenvolupament de la Llei de Costes, article 86.2 de la 

Llei 33/2003 Patrimoni de les Administracions Públiques i articles 1.4 i 17 del Reglament de 

Serveis de les Corporacions Locals.  

Autorització administrativa que no té caràcter contractual (article 4.O TRLCSP), sinó que obeix a 
la tècnica administrativa de la autorització, mitjançant la qual s’autoritza a instal.lar i explotar 

instal.acions no fixes les quals  pertanyen a la propietat del particular autoritzat sense que operi la 

reversió. El servei que es presta no es tracta d’un servei públic, en sentit tècnic, sinó, d’una activitat 
privada prestada per particulars, de utilitat pública i corporativament intervinguda coneguda com 

“servei públic impropi”, corresponent a l’Ajuntament la competència per atorgar la present 

autorització, malgrat no ostenta la titularitat del domini públic de les platges la qual és de 
l’Administració estatal, corresponent a l’Ajuntament facultats de policia, en virtut del títol 

habilitant, que és la autorització administrativa de la Demarcació de Costes en Illes Balears a favor 

de l’Ajuntament, que faculta a aquest a poder explotar les autoritzacions d’ús de les instal.lacions 

de les platges segons l’article 115.c) i 53 de la Llei de Costes. 

 
El règim jurídic aplicable 

La present autorització administrativa es regirà: pel present plec de clàusules administratives i 
els seus annexos; en el no previst en el present plec s'estarà en allò que resulti aplicable, al 

disposat al Reglament de serveis de les Corporacions Locals quan al disposat per a les 

autoritzacions administratives; a la Llei de Costes de l'Estat i al seu Reglament; legislació de 

Ports; Reglament de Béns de les Corporacions Locals en allò que resulti aplicables (capítol IV 
secció primera); Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions 

Públiques; Ordre de 4 de març de 1994 per la qual s’aproven els criteris generals de distribució 

d’instal.lacions de serveis de temporada al litoral balear, així com els plànols que anualment 
aprova la Comunitat Autònoma, respecta aquestes criteris de distribució; a les condiciones 

imposades per la Demarcació de Costes en la autorització atorgada a l’Ajuntament, la normativa 

autonòmica dictada en matèria de vigilància, salvament i socorrisme; el TRLCSP i al reglament 
de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, en tot allò que no s’hi oposi a la llei. 

 



 
NOVÈ. TARIFES 
 
Les tarifes a abonar pels usuaris seran com a màxim les establertes al projecte aprovat per 

l’Ajuntament per aquesta temporada, havent de tenir col· locat l’autoritzatari, a la vista del 
públic els cartells indicadors de les tarifes de lloguer de les instal.lacions, entregant als usuaris 

el tiquet corresponent del servei prestat.  

 

DESSÈ. OBLIGACIONS 
 
L’autoritzatari El Matambrito, S.L. disposa de tots els elements requerits per al compliment de 

les condicions generals establertes en el plec de clàusules, condicions que declara conèixer i 
acceptar íntegrament. 

 

La mercantil autoritzatària està obligada al compliment de totes i cada una de les clàusules que 
figuren en el plec que regeix aquesta contractació, i, en especial, a les condicions generals i a la 

suplementària indicades a la seva clàusula 6. Queda unit al present contracte, còpia degudament 

signada del plec de clàusules administratives, i del protocol del manteniment d’instal·lacions i 

dels equipaments de les platges del terme i protocol de neteja i manteniment, que constitueixen 
annex al PCA. 

 

L’autoritzatari es compromet al pagament de quantes despeses s’ocasionin i sien dimanents del 
mateix, determinades en el PCA. 

 

L’autoritzatari haurà de complir el compromís de disposar durant la vigència de l’autorització 
dels mitjans materials que es va compromet a adscriure durant la vigència de l’autorització. 

 

ONZÈ. RESOLUCIÓ 
 
Són causes de resolució d’aquesta autorització les especificades a l’article 223 del TRLCSP.  

 
DOTZÈ. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 

 
L’Administració contractant, en l’exercici de les potestats previstes en aquest PCA i d’acord 

amb els articles 105,106 ,107.1, 108, 210, 219 i  306 del TRLCSP, només podrà introduir 
modificacions per raó d’interès públic, i prèvia justificació a l’expedient. 

De conformitat amb l’establert a l’esmentada legislació l’Administració podrà introduir les 

anomenades modificacions legals, les quals seran obligatòries pel contractista, són aquelles que 
resulten admissibles sempre que concorrin raons d’interès públic, encara que no s’hagin previst 

en el plec o a l’anunci de licitació. Queden supeditades al compliment dels requisits exigits a 

l’article 107.1 del TRLCS . 
 

Aquestes modificacions seguiran el procediment previst en l’article 102 del RGLCAP i es 

formalitzaran en un document administratiu, d’acord amb el que estableix l’article 156 del 

TRLCSP. 
 

TRETZÈ. JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
Es fa constar la naturalesa privada d’aquesta autorització i de conformitat amb l’article 21.1 del 

TRLCSP, l’Ordre jurisdiccional contenciosa administrativa serà la competent en cas de litigi 

entre les parts contractants en relació a la preparació i adjudicació i l’ordre jurisdiccional civil 

en relació amb els efectes,complimnet i extinció, i  s’entendran sempre sotmeses a la jurisdicció 
dels jutjats i tribunals competents de Palma, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional 

que pogués correspondre al licitador. 



 

I, en prova de conformitat, firmen el present document els assistents per exemplar triplicat i a un 
sol efecte, en el lloc i data al principi consignats. DON FE 

 

Per la Corporació     Per l’autoritzatari 
La batlessa, per delegació de firma   El Matambrito, S.A. 

(decret 3093/2017) 

 
 

 

 

Isabel Febrer Gelabert     Tomàs Sureda Umbert 
 

 

La secretària general acctal. 
 

 

 

 
Isabel M. Fuster Fuster 

 


