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ADJUDICACIÓ AUTORITZACIO ADMINISTRATIVA REGLAMENTADA PER A 
L’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA DE LES PLATGES DEL TERME DE 
MANACOR QUE COMPREN LES ACTUACIONS DE NETEJA. TEMPORADA TURISTICA 
2018, SENSE DIVISIÓ EN LOTS. Exp. 10/2018 
  
  
DECRET 
  
Antecedents 
 - Proposta de la Mesa de Contractació de 13 d’abril de 2018, d’adjudicació de l’autorització 
administrativa reglamentada per a l’explotació dels serveis de temporada de les platges del terme de 
Manacor. Temporada turística 2018, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària i selecció de 
l’autoritzatari en funció de diversos criteris a la mercantil EL MATAMBRITO SL. 
- Resolució de batlia de 16 d’abril de 2018 requerint al licitador proposat adjudicatari 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  
- 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. 
  
RESOLC 
   
1) Adjudicar a la mercantil EL MATAMBRITO SL amb CIF núm. B57202459, representada pel Sr. 
Tomàs Sureda Umbert, amb DNI número 18216254R, l’autorització administrativa per a l’explotació 
temporal de les platges del terme municipal de Manacor durant la temporada turística de 2018 amb les 
instal·lacions que s’indiquen,  pel cànon 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,  
 
La durada d’aquesta autorització comprendrà la temporada turística de 2018 a partir de la data de 
formalització del contracte i fins el 31 de març de 2019.  
 

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 
 

A més de les obligacions indicades i les establertes al PCA i als annex executarà l’autorització amb les 
següents millores ofertades, valorades  i acceptades: 
 
- 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. 

 
2) Publicar aquesta resolució al perfil del contractant i notificar-la al licitador 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 del TRLCSP, i que constitueixen el fonament jurídic 
per a la motivació d’aquesta resolució.  
  
3) Comunicar a l’autoritzatari que la notificació d’aquesta resolució es farà per correu electrònic a la 
direcció que hagi designat en presentar les seves proposicions i, en el seu defecte, per fax, i que els 
efectes de còmput dels terminis establerts en aquesta resolució començaran a comptar a partir de la 
data que el licitador comuniqui a l’Ajuntament per correu electrònic o per fax la recepció d’aquesta 
notificació, al número que s’indica al peu d’aquesta resolució. 
  
4) Requerir a l’adjudicatària perquè, en el termini no superior a 15 dies hàbils a comptar del següent al 
del rebut d’aquest requeriment, formalitzi el corresponent contracte administratiu, havent  d’indicar la 
data en què iniciarà l’explotació de les instal· lacions compreses a l’esmentada autorització. 
  



5) Advertir a l’adjudicatària que quan, per causes imputables a ella, no es pugui  formalitzar el 
contracte dintre del termini indicat a l’apartat anterior, l’Ajuntament podrà acordar la incautació sobre 
la garantia definitiva de l’import de la garantia provisional que en el seu cas s’hagués constituït. 
  
6) Comunicar a l’autoritzataria que no es podrà iniciar l’execució del servei sense la prèvia 
formalització. 
 
7) Comunicar aquesta resolució al responsable del contracte, el coordinador de les platges, Sr. Angel 
Duro, amb indicació que de conformitat amb l’establert al PCAiT que regeix a l’autorització 
esmentada : 
En el termini màxim de 7 dies naturals a la data de l’inici de l’autorització, s’estendrà acta pel 
responsable del contracte que acrediti el compliment del compromís de  dedicar o adscriure  a 
l’execució de la present autorització els mitjans materials i personals del quals ha de  disposarà per a la 
realització de l’autorització, en tot el seu abast. 
A l’inici de la temporada turística ha de realitzar un inventari del material de l’Ajuntament que es posa 
a disposició de l’autoritzatari per prestar el servei i que anirà signat per l’autoritzatari  i pel 
coordinador de les platges. 
 
8) Comunicar aquesta resolució al Tècnic de Medi Ambient els efectes de supervisar que 
l’autoritzatari dona compliment al protocol de neteja amb la finalitat d’assegurar la correcta realització 
de la prestació pactada. 
 
Manacor, 23 d’abril de 2018 
La batlessa, per delegació de firma         N’he pres nota 
(decret 3093/2017)      La secretària general acctal. 
  
  
  
  
  
Isabel Febrer Gelabert      Isabel M. Fuster Fuster 
 


