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ACTA  DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
DE L’AJUNTAMENT DE PALMA 

 
Sessió de dia 29 d’abril de 2019 

 
 

Essent les 9 h es constitueix en acte intern la Mesa de Contractació al despatx de la regidora de 
l’àrea de Funció Pública i Govern Interior 
 
Assistents: 
Presidenta: Aurora Jhardi Massanet, regidora l’àrea de Funció Pública i Govern Interior 
Jurídic: Miquel Antich Verdera, lletrat en cap dels Serveis Jurídics Municipals 
Interventor: Juan Cañellas Vich, interventor general 
Secretari suplent i vocal: Julian García Caballero, cap de servei d'Interior 
Vocals:  
Juan Carlos Sastre Sastre, cap de departament d’Interior 
Antonia Maria Amengual Vich, cap de departament de l’àrea d’Ecologia, Agricultura i Benestar 
Animal. 
 
La presidenta de la Mesa obre la sessió. 
 
01.- Obertura de la proposició econòmica i proposició tècnica relativa als criteris avaluables 
mitjançant fórmules (sobre C) del procediment obert subjecte a regulació harmonitzada 
(SARHA) per al SERVEI DE SALVAMENT, VIGILÀNCIA, SOCORRISME, SEGURETAT 
I ATENCIÓ PERSONALITZADA AL BANY ASSISTIT A LES PLATGES DE PALMA (2 
LOTS) . (Exp. 2019-011 - A ). 
 
La Mesa procedeix a l'obertura electrònica dels sobres C amb la proposició econòmica i proposició 
tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules amb el següent resultat: 
 
Pel que fa al lot 1: 
 
EMERGÈNCIES SET MIL SL licita per un import de 750.910,00€ amb l'IVA inclòs per anualitat. 
Declara que: 

• No presenta cap millora relativa a l'aportació de mitjans materials complementaris. 
• Es compromet a aplicar millores laborals al personal que executarà el contracte, les quals 

detalla al document. 
• Que es compromet a contractar un percentatge de dones igual o superior al 50% de la 

plantilla que executarà el contracte, i en els llocs de direcció o responsabilitat. 
 
UTE SALVAMENTO PALMA licita per un import de 557.724,07€ amb l'IVA inclós per anualitat. 
Ofereix com a millores: 

• 1 embarcació semirígida de salvament complementària i totes les despeses associades al seu 
manteniment. 

• 1 moto aquàtica complementària a la detallada en els PPT i d'una antiguitat inferior a 3 anys 
(sense cap cost per a l'Adminstració). 

Es compromet a contractar un percentatge de dones igual o superior al 50% en els llocs de direcció o 
responsabilitat. 
 
L'oferta de l'empresa EMERGÈNCIES SET MIL SL és superior al tipus de licitació per la qual cosa 
la Mesa acorda proposar a la Junta de Govern l'exclusió d'aquest licitador del lot 1. 
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i, pel que fa al lot 2: 
 
EMERGÈNCIES SET MIL SL licita per un import de 153.670,00€ amb l'IVA inclòs per un any de 
contracte. 
Declara que: 

• Es compromet a aportar 1 DEA suplementari, respecte dels mínims obligatoris fixats al PPT. 
• Es compromet al subministrament i instal·lació d'1 torre de vigilància suplementària, que 

serà subministrada en el  cas que sigui requerida la seva instal·lació per part de la Direcció 
General d'Emergències als serveis municipals. 

• Que es compromet a aportar un vehicle de transport terrestre complementari als vehicles 
detallats al PPT i d'una antiguitat no superior a 3 anys, i totes les despeses associades al seu 
manteniment (sense cost per a l'Administració). 

• Es compromet a aplicar millores laborals al personal que executarà el contracte, les quals 
detalla al document. 

• Que es compromet a contractar un percentatge de dones igual o superior al 50% de la 
plantilla que executarà el contracte, i en els llocs de direcció o responsabilitat. 

 
SALVAMENTO Y RESCATE PROFESIONAL SL licita per un import de 246.438,82€ amb l'IVA 
inclòs pels dos anys de contracte. 
Ofereix com a millores: 

• 1 vehicles de transport terrestre (turisme o furgoneta). 
• Compromís d'aportació o substitució de torre de vigilància. 
• 1 DEAs suplementari. 

També es compromet a: 
• A contractar un percentatge de dones igual o superior al 50% de la plantilla que executarà el 

contracte. 
• A contractar un percentatge de dones igual o superior al 50% en els llocs de direcció o 

responsabilitat. 
• Millorar en un 5% en cada categoria les salaris indicats per a cada categoria professional. 

 
UTE SALVAMENTO PALMA licita per un import de 160.392,89€ amb l'IVA inclós per anualitat. 
Ofereix com a millores: 

• 1 DEA suplementari. 
• Subministrament i instal·lació d'1 torre de vigilància 

 
Es compromet a contractar un percentatge de dones igual o superior al 50% en els llocs de direcció o 
responsabilitat. 
 
La Mesa acorda nomenar una comissió tècnica, a proposta de la Sra. Amengual, que estarà integrada 
pels següents funcionaris de l'àrea d’Ecologia, Agricultura i Benestar Animal: la Sra. Francisca Cirer 
Oliver, cap de servei; la Sra. Ana de Miguel Sebastián, TAE Biòloga, cap de negociat i Antoni 
Bujosa Socias, TAE superior. 
 
Les ofertes del licitadors admesos es lliuren a la Sra. Amengual que les farà arribar a l'esmentada 
comissió tècnica perquè apliqui els criteris de valoració mitjançant fórmules previstos als Plecs. 
 
Tenint en compte tot el que s’ha exposat, la presidenta dóna l’acte per finalitzat i, en aquest estat i 
sense que hi hagi hagut cap reclamació, aixeca la sessió a les 11.40. De tot això estenc, com a 
secretari suplent, aquesta acta. 
 
El secretari suplent 
 
Julian García Caballero     
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