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Valoració Taula Tècnica Contractació Servei de Prevenció d’Accidents, Salvament
Socorrisme així com l’assistència al bany per accessibilitat a les Platges de Palma

i

En data 16 d’abril de 2018, essent les 10’30 hores, es reuneixen els següents amb
motiu de la valoració de la proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant judicis
de valor, relatiu al contracte de referència:
—

—

—

Ana Miguel Sebastián, Coordinadora del Servei de Platges, àrea d’Ecologia,
Agricultura i Benestar Animal.
Antoni Bujosa, T AF. d’Ecologia, Agriculturai Benestar Animal.
Natalia Carrillo Elkin, TAE d’Ecologia, Agricultura i Benestar Animal.
Roland Bahón, TAE d’Ecologia, Agricultura i Benestar Animal.
Francisca Cirer Oliver, TAG d’Ecologia, Agricultura i Benestar Animal.

Els punts relatius a la proposició tècnica mitjançant judicis de valor establerts als plecs
relatius al contracte del Servei de Prevenció d’Accidents, Salvament i Socorrisme així
com l’assistència al bany per Accessibilitat a les platges de Palma que es valoren són
els següents:
—

2.1. Aportació a l’organització, a l’inici de la prestació del servei i durant tot
el contracte, de major dotació de material que a l’establerta com a mínima en
els plecs: es valora el material presentat i assenyalat a l’oferta, amb especial
rellevància dels vehicles i material de rescat, als vehicles addicionals,
embarcacions de substitució al servei, les bicicletes adaptades. Així mateix,
es valoren els equips de desí'ibril-lació, les tumbones amfibies així com les

cadires amfíbies per adults i infantils. L’anterior resulta d’especial
rellevància pel que fa a la prestació del servei, a la seva eficàcia i
compliment dels objectius del mateix. L’oferta inclou com a major dotació
de material, 4 ordinadors amb la corresponent connexió a Internet, 3 remolcs
de motos aquàtiques, 3 carros d’enllaçada, 5 pulsioxímetres, 5 tensiòmetres,
8 taules de rescat, 17
imatges de suport en l’assistència sanitària, 3
bicicletes adaptades per socorristes, 1000 enquestes de satisfacció
(d’especial relleu per valorar les opinions dels usuaris de platges aixi com el
compliment dels objectius establerts a la carta de serveis, 5 lliteres
d’immobilització “cullera”, per desplaçament de les víctimes que es puguin
ocasionar, 15 equips complets d’oxigenoteràpia portàtil, 5 desñbriladors de
recanvi, 10 caminadors accessibles, 5 tumbones amfíbies, 1 furgoneta pel
servei de suport tècnic, 1 vehicle de suport a disposició del Resem, 1 VIR, ]
embarcació de substitució, 4 cadires amfíbies per adults i 4 cadires amfíbies
infantils. L’aportació dels mitjans assenyalats fan que els mateixos es valorin
amb el màxim de 8 punts.
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2.2. Aportació d’un servei de suport tècnic per fer front a petites reparacions
tant de mitjans adscrits al present contracte com a les possibles reparacions i
manteniment (reparacions elèctriques, llantemeria, fusteria i altres) de les
infraestructures adscrites al servei. L’oferta presentada assenyala què el
licitador disposa d’un magatzem de 350 metres quadrats al carrer Llucmajor,
així com maquinària pesada diversa, tal com un tractor, l camió grua així
com una furgoneta amb un servei de la mateixa empresa adreçat al
manteniment i reparació de les infraestructures relatives al servei de platges
del municipi, si be el material haurà de ser aportat per l’Administració.
L ’anterior es valora amb 8 punts.
2.3. Criteri ambiental. Realització d’iniciatives i actuacions d’informació,
divulgació i educació ambiental a les platges. Aquest apartat, per pa|t de la
Taula tècnica, es divideix en 4 subapartats: a. Activitats d’educació i
conscienciació mediambiental de caire puntual; b. Cartelleria platges; c.
Campanyes realitzades durant tota la temporada de bany a les platges del
municipi i d. Activitats a realitzar amb motiu de la celebració del Dia
Mundial del Medi Ambient; pel que fa a l’apartat a) es valora amb 0,4 punts;
apartat b) aquesta Taula considera que els cartells de les platges del municipi
haurien de trobar-se en català, castellà i anglès com a mínim i disposar del
logo normalitzat d’aquest Ajuntament. Trobant-se les mancances
assenyalades, es valora aquest apartat amb 0, 2 punts; apartat c) respecte a
les campanyes proposades pel licitant, es valoren amb 0,4 punts, detectant-se
certes mancances a les mateixes; apartat d) Celebració del Dia Mundial del
Medi Ambient, les activitats proposades es realitzaran sota la direcció i
supervisió dels tècnics del Servei. podent adaptar les mateixes als criteris
d’aquesta àrea. Consideram que es tracta d’una obligació i no es pot valorar.
Total d’aquest apartat: ] punt.

—

—

La puntuació obtinguda per l’empresa licitant en aquests apartats, tots ells corresponents a
l’apartat 2 dels plecs i quantificables mitjançant judicis de valor amb un màxim de 20 punts i
corresponent al sobre B, obert i valorat en data 16 d’abril d’aquest any és de I 7 punts.

Essent les 12’30 hores del dia de la data, s’aixeca la taula de valoració, estenent la present
acta i signant la mateixa.

UM J

/

iguel

na

2

Fi

Natalia Carrillo

Váli“

.=;

/

“«.

Antori

.

Bla/osa

A?

(i

]

lsca Cirer

Tramitació: unitat orgànica tlamitadma. Adleça de la unitat tramitadora (07xxx) Palma Tel 971 telèfon de
unitat t|a|r|itadota Fax: 971 fax de la unitat tramitadora. www.pa ,mrcmall '
MODI'TI.

NORMALI'll./\! (VERSIO

Z

0 (DA ] A Dl'. CIU-,ACIODE LA PLAN ] ll.l_A])

la

