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UUnniittaatt  eemmiissssoorraa::  04020200 Departament de medi Ambient i de Benestar Animal 

PPrroocceeddiimmeenntt::   

NNúúmm..  dd’’eexxppeeddiieenntt::   

DDoocc..  ccoommpplliimmeennttaatt::   

AAssssuummppttee::  PLECS TECNICS SUBMINISTRAMENT  I INSTAL·LACIÓ 
D’ABALISSAMENT ENTRE LA ZONA DE BANY ENTRE LA 
PLATJA DE CALA ESTÀNCIA I SON CAIOS 
 

 
Tipus de contractació: Contracte de servei 
Tipus de procediment: Contracte menor 
 
ENTITAT CONTRACTANT: Ajuntament de Palma 
SERVEI/AREA: Àrea de Medi Ambient i Benestar Animal 
CONTACTE: Ana Miguel Sebastian TAE Bióloga cap Negociat 
                           ecologia@palma.cat 
 
 
 
1. JUSTIFICACIÓ 
 
 En data 15 de desembre de 2021, es va rebre la notificació de la Conselleria de Medi 
Ambient i Territori de la CAIB amb núm. reg. O00011756e2100088616  de la resolució per la 
qual s’atorga una subvenció a l’Ajuntament de Palma, ja que Palma es troba dins l’àrea 
d’influència socioeconòmica del Parc Nacional Maritimoterrestre de Cabrera, del projecte 
“Delimitació marítima de la zona situada entre Cala Estància i Son Caios”. El projecte es 
subvencionable per estar destinat a la conservació del patrimoni natural amb gran valor 
ecològic i a la protecció de la flora i fauna i fons marins (art. 3.a2on RD1229/2205, 13 
d’octubre, pel qual es regulen les subvencions públiques amb càrrec als pressuposts generals 
de l’Estat en les árees d’influència socioeconòmica dels parcs nacionals) 
Aquestprojecte té un doble objectiu. D’una banda la protecció dels banyistes per poder nedar 
en aquesta zona de bany de forma segura, i d’altra per a protegir l’ecosistema marí d’aquest 
espai natural que manté comunitats molt importants (signàtids, Cymodocea nodosa y 
Posidonia oceanica) 
 
2. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L'Àrea de Medi Ambient i  Benestar Animal, té, entre les seves atribucions, la realització de 
projectes mediambientals amb la finalitat de sensibilitzar a la població en general per a 
generar una consciència respectuosa amb l’ecosistema urbà i donar la formació adient perquè 
els ciutadans participin en la conservació del medi natural. Altre de les seves atribucions és la 
de mantenir la seguretat a les platges i zones de bany 

 
 
L’objecte del contracte és el subministrament de 22 boies grogues de 40cm de 
diàmetre i 4 boies grogues de 60cm de diàmetre els seus  anclatges ecològics  i la seva 
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instal·lació en la zona de bany compresa entre Cala Estància i Son Caios  amb la 
finalitat t de crear una zona segura de bany a la que no accedeixen embarcacions i al 
mateix temps  afavorir la conservació dels ecosistemes  de Posidònia oceànica  i de 
Cymodocea nodosa  de gran valor biològic. 
 

 
3. OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 
Amb aquest abalissament es pretén: 
 
1. Conservació dels dos ecosistemes de fanerògames marines  de major valor biològic del 

municipi (Posidònia oceànica  i de Cymodocea nodosa) 
2. Sensibilitzar als usuaris de les platges de Palma  sobre la importància de la conservació 

d’aquests ecosistemes. 
3. Mantenir la seguretat dels usuaris en la realització de natació i busseig de la zona 

abalissada. 
. 

4. PERÍODE D' EXECUCIÓ 
 
    La instal·lació estarà finalitzada com a màxim quinze dies desprès de l’adjudicació del contracte. La 
desinstal·ació es realitzarà al finalitzar la temporada de bany (dia 31 d’octubre) 
 
5.AMBIT GEOGRÀFIC 
 
Des del final de l’espigo de Cala Estància fins al final de la Zona de Bany de Son Caios   
 
6. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR :  
 
 

1) Abal·lissament   amb dues fileres de boies  i una filera que uneix ambdues formant un 
paralepíped a 200m de la costa de la zona de bany entre l’espigó  de Cala Estància fins 
al final de Son Caios  segons imatge adjunta. 

 
2) Instal·lació  del abal·lisament, manteniment durant tota la temporada de bany i des 

instal·lació al final de la temporada de bany 
 
3) S’instal·laran tres fileres de  amb una longitud total d’uns 600m  amb 4 boies 

esfèriques grogues de 600mm de diàmetre (fondejades cada 200m) i 22 boiarines 
grocs de 400mm de diametre (fondejats cada 25m)  amb els corresponents sistemes 
ecològics tipus Manta-ray instal·lats a les ubicacions sense cobertura vegetal, Aquesta 
instal·lació es realitzará segons la normativa d’aplicació “Orden de Puertos del Estado 
del 6 de julio de 2021:Balizamiento de las zonas de baño en la costa, zonas de especial 
protección, zonas de marisqueo, boyas de amarre para embarcaciones menores y otras 
zonas que no requieren señales reguladas por el sistema de balizamiento marítimo” 

 
4) Estudi bionòmic amb cartografia ambiental dels transsectes abal·lissats amb  

determinació de les distintes comunitats i una descripció detallada mitjançant 
coordenades UTM de la ubicació dels anclatges. 
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5)  Una vegada finalitzada la temporada de bany es senyalitzarà mitjançant boiarins i 

punts marcats de GPS, per facilitar la seva localització  
 

 
 
 
 
 
 
 
7.  PRESSUPOST MÀXIM  I CREDIT PRESSUPOSTARI 
 
PRESSUPOST MAXIM   14.876,00€ 
IVA(21%)    3.123,97€ 
TOTAL 18.000,00 € 
 

L’aplicació pressupostària és la: 14 33600 2219944 PROJ.CABRERA-DEL.ZNA MARIT.C ESTANCIA I SON 

CAIOS-CONV.2021 AMB CREDIT DEFINITIU DE 18.000€ 

 
 
8. RESPONSABILITAT TÈCNICA I COORDINACIÓ DEL SERVEI   
 
L' adjudicatari designarà una persona coordinadora que exercirà com interlocutora amb el 
Departament de Medi ambient i Benestar Animal. 
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La persona tècnica designada del Departament de Medi Ambient i Benestar Animal podrà 
exercir la direcció e inspecció dels treballs a prestar per l' adjudicatari, així com de la 
organització dels mitjans materials i humans. 
 
Les ordres que la persona tècnica del Departament de Medi Ambient i Benestar Animal doni a 
l' adjudicatari, de conformitat amb l' establert als plecs, s' hauran de complir per aquest i per la 
persona que el representi en el termini fixat pels tècnics municipals.  
 
 
 
9. MITJANS HUMANS I MATERIALS 
 
Personal 

− En cap cas s' establirà vinculació laboral entre el personal de l' entitat adjudicatària i l' 
Ajuntament. 

− Tot el personal de l'entitat adjudicatària assignat al desenvolupament de les activitats 
haurà d' ajustar- se als perfils, característiques i requisits especificats en el present 
plec. 

− L' entitat adjudicatària serà en tot moment responsable de la disciplina del seu 
personal i responsable així mateix dels danys i perjudicis que aquest personal pogués 
ocasionar com a conseqüència de la realització d' actuacions no autoritzades pel 
Departament de Medi Ambient i Benestar Animal. 

Mitjans materials 
 

- Els materials a utilitzar  se exposaran al projecte i seran en tot cas respectuosos amb el 
medi receptor 

 
 
 
 
10. CONDICIONS ESPECIALS D' EXECUCIÓ 
Laborals: 

− L' empresa adjudicatària, respecte al personal que participi en la realització dels 
treballs adjudicats, està obligada a l'exacte compliment de la normativa vigent en 
matèria laboral, de la Seguretat Social, de integració social de persones amb 
discapacitat  i Prevenció de Riscos Laborals. 

− L' empresa adjudicatària està obligada a que la feina es dugui a terme en condicions 
dignes, essent d' aplicació a les persones treballadores el conveni del sector 
corresponent. 

− L' empresa adjudicatària reconeix tenir el coneixement, la capacitat, els recursos i 
mitjans necessaris per a complir amb les disposicions i normes que resultin d' 
aplicació per a l' execució del contracte en matèria d' higiene, seguretat i medi 
ambient.  

Medi ambientals: 
− L' empresa adjudicatària evitarà que les seves actuacions tinguin un impacte negatiu 

sobre el medi natural  i prendrà les mesures necessàries per anul·lar o reduir al mínim 
qualssevol incidència. 

− L' empresa adjudicatària haurà de complir els compromisos establerts en la Declaració 
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responsable. 
Socials d' igualtat dones i homes: 
L' empresa adjudicatària haurà de complir amb els principis i obligacions establertes en la Llei 
11/2016, de 28 de juliol d' igualtat de dones i homes i en la Llei 3/2007, de 22 de març per a la 
igualtat efectiva de dones i homes.  
 
 
 
 
 
11. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
S' extingirà per la seva conclusió o per incórrer en alguna de les causes de resolució de l' 
article 211 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic o del Codi 
Civil. 
 
12.  NO FRACCIONAMENT DEL CONTRACTE 
De conformitat amb l´article 118.3 de la Llei 9/2017, de 08 de novembre , de Contractes del 
Sector públic , s´informa  que no s’està fraccionant irregularment l’objecte del contracte per 
evitar el procediment o la publicitat que li correspondria. Que no es produeix concatenació, 
any rere any d’aquest contracte menor, la qual cosa també suposaria fraccionament irregular. 
 

   

13.  DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 
 

−  Projecte i pressupost de l’abalissament  i de l’estudi bionòmic dels transsectes als que 
s’ instal·len els anclajes ecològics. 

− Annex I: Declaració responsable de disposar de plena capacitat d' obrar i no trobar- se 
incurs en prohibició per a contractar amb les administracions públiques. 

− Annex II: Declaració de compromís ambiental. 
− Annex III: Declaració de compromís amb la igualtat de dones i homes. 
− Annex IV: Compromís d' adscripció de mitjans i de compliment de condicions d' 

execució. 
− Còpia del NIF o del DNI de la persona signant de la sol·licitud. 

 
14. VALORACIÓ DE LES OFERTES 
 
Les ofertes es valoraran d'acord amb els següents criteris: 

a)  Millor oferta econòmica per a l’Ajuntament (fins a 60p). 
L’oferta serà el preu unitari  sense imposts (Po) per cada licitador. S’atorgaran 60 
punts a l’oferta més econòmica (Pm).Per a la resta d’ofertes, es ponderarà la puntuació 
en relació a la millor oferta d’acord al següent criteri: 

         P=M*(PL-Po)/(Pl-Pm) 

P=Puntuació de l’oferta que es valoraM=Puntuació màxima 60p.PL= Import de la licitació 
Po= Import de l’oferta a valorar Pm= Import de l’oferta més econòmica 
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b) Millores presentades sense conte afegit pel Ajuntament:.  

-b1) Instal·lació/desinstal·lació temporada 2023 (10p) 
-b2) Instal·lació/desinstal·lació temporada 2024 (10p) 
-b3) Instal·lació cartelleria informativa (20p) 

        
 
15. LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 
Les ofertes s'han de presentar amb un model de sol·licitud general d'entrada de documentació, 
al Registre General de l' Ajuntament, que el trametrà al Departament de Medi Ambient i 
Benestar Animal i una vegada registrat s’enviarà justificant de registre amb el projecte a la 
direcció e-mail: ecologia@palma.cat 
 
El termini de presentació començarà a l'endemà de la publicació d' aquest anunci de contracte 
al Perfil del Contractant de l' Ajuntament de Palma i finalitzarà quan hagin transcorregut 10 
dies naturals.  
 
La documentació sol·licitada s'haurà de presentar juntament amb la sol·licitud, no es tornarà 
als oferents i quedarà al Departament de Medi Ambient i Benestar Animal com a base de 
dades de professionals del sector. Si algú no vol formar part d' aquesta base de dades ho haurà 
de manifestar de forma expressa. 
 
16. SELECCIÓ DE LES OFERTES 
Se n’informarà directament per correu electrònic a l’aspirant seleccionat i es publicarà al 
perfil del contractant. 
 
17. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE  
  
  La responsable del contracte serà la Sra. Ana Miguel Sebastian  TAE Biòloga  de l’Àrea de 
Medi Ambient i Benestar Animal de l’Ajuntament de Palma. 
 
 
La responsable del contracte 
Palma  17 de juny de  2022 
 
 
Ana Miguel Sebastián, 
 TAE BIOLOGA del departament de Medi Ambient i Benestar animal. 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 


		2022-06-17T11:37:36+0200
	MIGUEL SEBASTIAN ANA MARIA CARMEN - DNI 42970083B




