
PLEC  DE  PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES  QUE  HAN  DE  

REGIR  EL  CONTRACTE  DE  PRESTACIÓ  DE  SERVEIS  

SANITARIS  EN  LES  ACTIVITATS  ORGANITZADES  PER  

L’AJUNTAMENT D’INCA QUE HO REQUEREIXIN.

1



ÍNDEX

1.- INTRODUCCIÓ, OBJECTE i NECESSITAT..................................3

2.- NORMATIVA...................................................................................4

3.- NOMENCLATURA..........................................................................6

4.- CASUÍSTICA I AVALUACIÓ DE RISC...........................................6

5.- PREU, QUANTIA I DURADA DE LA LICITACIÓ...........................7

6.- AVALUACIÓ DE NECESSITATS EN CADA ESDEVENIMENT....8 

7.- DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DEL SERVEI..........................................8

8.-  COMUNICACIÓ D’INCIDÈNCIES..................................................8

9.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA..........................................8

10.- QUANTIA ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL.............9

11.- RECEPCIÓ I GARANTIA.....................................................................9

    12.- SOLVÈNCIA DEL CONTRACTISTA..................................................9

13.- CLÀUSULA DE RESERVA I SIGIL............................................10

14.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ......................................................10

2



1.- INTRODUCCIÓ, OBJECTE I NECESSITAT

L’organització per part de l'Ajuntament d'Inca de determinats esdeveniments al

llarg de l’any que impliquen concentracions humanes en major o menor mesura

i  on es desenvolupen  activitats  que presenten també distints  graus de risc:

concerts musicals; jocs infantils; festivals o revetlles; espectacles de motor amb

contacte (rallyes, curses obertes); espectacles amb animals; pirotècnics; rues o

cavalcades; curses ciclistes; etc., imposa a l'organitzador, en compliment de la

normativa existent,  a proporcionar l’assistència sanitària suficient en quant a

recursos  a  destinar  i  qualificada  pel  que  fa  als  professionals  que  l’han  de

prestar,  recursos  que  necessàriament  han  de  ser  proporcionats  per  agents

externs de l'Ajuntament, doncs no disposa dels mateixos. 

En  definitiva  són  esdeveniments  de  caràcter  no permanent  que  obliguen  a

graduar-los pel seu risc i que això ens ajudi a determinar els recursos mèdics

necessaris i tipus d’ambulàncies (serveis extrahospitalaris).

Davant  l'escassa  regulació  normativa,  cal  recolzar-se  en els  estudis  tècnics

publicats com a marc de referència que pretenen ser un mètode objectiu que

permeti  determinar uns mitjans adequats proporcionalment als riscos.  Donat

que no tots els riscos poden ser determinats perquè depenen de la configuració

i  característiques  específiques  de  l’esdeveniment,  els  resultats  han  de  ser

ponderats d’acord amb l’activitat realitzada i criteri tècnic.

El  nombre  de  persones  que  requereixen  tractament  mèdic  en  qualsevol

esdeveniment  pot  variar  considerablement  i  també  el  tipus  de  malaltia.

Aquestes poden anar des de lesions traumàtiques per aixafament, caigudes,

talls,  hiperventilació,  esgotament,  deshidratació,  insolació,  hipertèrmia  o

hipotèrmia, atacs emocionals o d’ansietat, intoxicació alimentària o els greus

efectes de les drogues o l’alcohol. També han de ser previstes emergències

mèdiques agudes com ara els atacs de cor i d’altres.

L’avaluació del  risc es tradueix en una puntuació que es calcula per simple

aritmètica, depenent del tipus d’activitat i  de les condicions tant intrínseques

com extrínseques, atorgant una classificació de risc baix, mig, alt o extrem, que

servirà d’indicador per determinar un número mínim de serveis a disposar  in-

situ que després ponderarà l’avaluador. 
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Donat  que  molts  d’aquests  esdeveniments  tenen  una  periodicitat  anual,  les

despeses derivades d’aquest  capítol,  tot  i  que habitualment  no superen les

quanties de la contractació menor, la prohibició del seu fraccionament obliga a

la licitació pública seguint els principis rectors de la contractació pública.

L’objecte d’aquest plec, per tant, consisteix en establir els criteris tècnics que

han  de  regir  la  contractació  dels  serveis  mèdics  extrahospitalaris  per  als

diferents  esdeveniments  organitzats  per  l'Ajuntament  d'Inca  que  així  ho

requereixin.

2.- NORMATIVA. 

Reial Decret 2816/1982, de 27 d’agost, pel que s’aprova el Reglament de 

Policia d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives 

TITOL PRIMER.-  Llocs, recintes i instal·lacions destinats a espectacles i 

esplais públics.

CAPÍTOL PRIMER. Els edificis i locals coberts.

SECCIÓ 1 Requisits i condicions exigibles per a la construcció o transformació 

d’edificis i locals per destinar-los a espectacles pròpiament dits.

 Article  11.  Sempre  que  l’aforament  del  local  excedeixi  de 1.000  o  de  100

espectadors  o  assistents,  es  disposarà,  respectivament,  d’una  infermeria  o

farmaciola  convenientment  dotada  per  a  prestar  els  primers  auxilis  en  cas

d’accident  o  infermetat  sobtada.  La  seva  instal·lació  i  dotació  de  personal,

medicaments i materials estarà d’acord amb les disposicions sanitàries vigents.

La infermeria es podrà substituir per farmaciola i la presència d’ambulàncies,

disposades per complir la seva comesa en cas de necessitat. La dotació de

personal,  medicaments,  i  material   d’infermeries,  farmacioles  i  ambulàncies

serà objecte de regulació específica en els respectius Reglaments especials,

quan  es  tracti  dels  espectacles  taurins  i  altres  activitats  recreatives

particularment perilloses.

 

  CAPITOL II Camps d’esports, recintes i instal·lacions eventuals.

SECCIÓ 1. Locals oberts i recintes per a espectacles o esplais a l’aire lliure.
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Article 30 1. Segons la importància del camp o recinte i la classe d’espectacle o

esplai,  l'Autoritat  exigirà  les  dependències  de  bany,  gimnàstica,  vestidors,

farmaciola o infermeria, amb llum i ventilació directa. 

....

Llei  7/2013,  de  26  de novembre,  de  règim jurídic  d’instal·lació,  accés i

exercici d’activitats en les Illes Balears.

Article 67. Sol·licitud d’autorització de l’activitat no permanent major.

....

g) Documentació tècnica, que ha de constar de plànols i d’una memòria que ha

de  versar,  almenys,  sobre:  higiene,  sanitat  pública,  seguretat  i  evacuació,

prevenció d’incendis i altres riscos col·lectius, seguretat ciutadana, protecció de

la infància i la joventut, mobilitat, defensa del públic en general, molèsties per

renous, fums, olors i similars, així com protecció del territori.

Ha  d’indicar  també  quines  autoritzacions  sectorials  i  concurrents  són

necessàries. La documentació tècnica i els plànols han d’estar subscrits per un

tècnic redactor.

Article 68.4, informe integrat en activitats no permanents.

...

. c) L'informe tècnic integrat ha d'estudiar i fixar, en el seu cas:.....El nombre i 

tipus dels serveis mèdics i ambulàncies.  

Reial  Decret  836/2012,  de  25  de  maig,  pel  que  s’estableixen  les

característiques tècniques, l’equipament sanitari i la dotació personal dels

vehicles de transport sanitari per carretera.
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3.- NOMENCLATURA.

SVA 
Ambulància de Suport Vital Avançat, tipus C:

2 TTS, 1 DUE i 1 METGE

SVA2
Ambulància de Suport Vital Avançat, tipus C:

1 TTS, 1 DUE i 1 METGE

SVB
Ambulància de Suport Vital Basic, tipus B:

1 TTS i 1 DUE 

TNA
Ambulància Transport:

Conductor amb certificat de professionalitat de transport sanitari 
(RD 710/2011) 

DUE Diplomat o Graduat Universitari en Infermeria o equivalent

TTS
Tècnic de Transport Sanitari:

Conductor o ajudant amb títol d'FP de tècnic en emergències
sanitàries (RD 1397/2007) o equivalent.

4.- CASUÍSTICA I AVALUACIÓ DE RISC
Relació dels esdeveniments habituals i previsibles amb expressió de la 
data, tipus d’ambulància, dotació de la mateixa atenent a l’avaluació de 
risc*, horari i la necessitat de facilitar alimentació o no, en funció de 
l’horari.

Servei Data

Tipus
d’ambulància Dotació

Horari 
servei Alimentació

Colcada Reis 5 gener 1 SVB 1 TTS - 1 DUE de 17:00 a 21:30 NO
Rueta febrer/març 1 SVB 1 TTS - 1 DUE de 15:00 a 19:00 NO
Rua febrer/març 1 SVB 1 TTS - 1 DUE de 17:00 a 23:00 NO
Focs artificials 30 juliol 1 SVB 1 TTS - 1 DUE de 23:30 a 01:30 NO
1ª fira dissabte octubre 1 SVB 1 TTS - 1 DUE de 17:00 a 23:00 NO
1ª fira diumenge octubre 1 SVB 1 TTS - 1 DUE de 09:00 a 21:00 SI
2ª fira dissabte oct/nov. 1 SVB 1 TTS - 1 DUE de 17:00 a 23:00 NO
2ª fira diumenge oct/nov. 1 SVB 1 TTS - 1 DUE de 09:00 a 21:00 SI
3ª fira dissabte novembre 1 SVB 1 TTS - 1 DUE de 17:00 a 23:00 NO
3ª fira diumenge novembre 1 SVB 1 TTS - 1 DUE de 09:00 a 21:00 SI
Santa Mª la Major 
dissabte novembre 1 SVB 1 TTS - 1 DUE de 17:00 a 24:00 SI
Santa Mª la Major 
diumenge novembre 1 SVB 1 TTS - 1 DUE de 09:00 a 14:00 NO
Dimecres Bo novembre 1 SVB 1 TTS - 1 DUE de 20:00 a 09:00 SI

Dimecres Bo novembre 1 SVA
1 TTS - 1 DUE -

1 METGE de 20:00 a 09:00 SI
Dijous Bo novembre 1 SVB 1 TTS - 1 DUE de 08:00 a 20:00 SI

Dijous Bo novembre 1 SVA
1 TTS - 1 DUE -

1 METGE de 08:00 a 20:00 SI
Colcada Pare Noel desembre 1 SVB 1 TTS - 1 DUE de 18:00 a 21:00 NO
Nit Vella 31 desem. 1 SVB 1 TTS - 1 DUE de 22:00 a 03:00 NO
Correfocs indeterminada 1 SVB 1 TTS - 1 DUE de 22:00 a 24:00 NO
Concert Quintos juliol 1SVB 1 TTS - 1 DUE de 22:00 a 05:00 NO
Rallye Dijous Bo Novembre 1SVB 1 TTS - 1 DUE varis NO
Orgullosament Inca juliol 1SVB 1 TTS - 1 DUE de 20:00 a 04.00 NO

A més dels esdeveniments habituals coneguts, han d’existir criteris concrets per
fer front a l’organització d’altres esdeveniments que poden tenir lloc amb major
o menor freqüència organitzats o patrocinats pel propi Ajuntament: concerts,
ballades, curses, etc., per la qual cosa la següent taula recull la  previsió dels
recursos a destinar en funció de l’entitat de l’esdeveniment.

Concerts fins 1000 pers. - 1 SVB 1 TTS - 1 DUE - -
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Concerts fins 2000 pers. - 1 SVB+1 SVA 2 TTS - 2 DUE - 1 METGE - -
Curses fins 500 pers. - 1 SVB 1 TTS - 1 DUE - -
Curses més 500 pers. - 1 SVB+1 SVA 2 TTS - 2 DUE - 1 METGE - -
Caminades - 1 SVB 1 TTS - 1 DUE - -
Curses Ciclistes - 1 SVB 1 TTS - 1 DUE - -
Mostres Cavalls - 1 SVA 1 TTS - 1 DUE - 1 METGE - -
Ballades fins 500 pers. - 1 SVB 1 TTS - DUE - -
Ballades més 500 pers. - 1 SVA 1 TTS - 1 DUE - 1 METGE - -
Altres activitats fins 500 p. - 1 SVB 1 TTS - 1 DUE - -
Altres activitats més 500 p. - 1 SVA 1 TTS - 1 DUE - 1 METGE - -

5.- PREU, QUANTIA I DURADA DE LA LICITACIÓ.

Per calcular el preu de mercat, davant la disparitat dels pressuposts presentats
al  llarg  d’aquests  darrers  anys  per  les  distintes  empreses  del  sector,  s’han
ponderat  atenent  al  promig  resultant  així  com  a  referències  de  licitacions
externes. 
Aquests preus es divideixen en dos tipus de serveis: 

• Ambulància de suport vital bàsic (SVB), dotada amb 1 TTS i 1 DUE, a
raó de 95 euros/hora.

• Ambulància de suport vital avançat (SVA2), dotada amb 1 TTS, 1 DUE i
1 metge, a raó de 130 euros/hora.

Aquests preus estan exempts de l'Impost  sobre el  Valor  Afegit  d’acord amb
l’article 20.2 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor
Afegit
Per  calcular  la  quantia  de  la  licitació,  s’ha  efectuat  un  còmput  a  partir  de
l’experiència d’aquests anys on es suma el cost dels esdeveniments periòdics i
amb certa tradició més un increment del 50% d’aquesta xifra per fer front a
aquells altres esdeveniments que poden tenir lloc amb una alta probabilitat, així
com per sufragar el cost de l’alimentació.
El còmput resultant és una previsió de 45 hores anuals de Suport Vital Avançat,
més 140 hores de Suport Vital Bàsic. Respecte de l’alimentació, es destinen
850 euros anuals. 

Així doncs, es fixa la quantia de la licitació en 20.000 euros anuals, i un període
de dos anys,  prorrogable per un any més. Així: 

• El  cost  estimatiu  anual  del  present  contracte  és  el  següent:
20.000 €.

• El cost total del contracte pels dos anys és el següent: 40.000 €.
• El cost total del contracte si s’acorda la pròrroga és el següent:

60.000 €.

6.- AVALUACIÓ DE NECESSITATS EN CADA ESDEVENIMENT. 

Amb  anterioritat  a  l’inici  de  cada  edició  que  requereixi  servei  extrahospitalari,
l’empresa adjudicatària i la regidoria competent efectuaran l’avaluació i anàlisi de les
necessitats del servei atenent a la naturalesa de l’esdeveniment, la seva durada i l’entitat
de la seva dotació, prenent com a referència les taules precedents.
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Aquesta previsió es farà sempre que l'Ajuntament sigui l’organitzador de l’activitat. En
altres casos, on la promoció vagi a càrrec d’entitats externes, l'Ajuntament, en atenció a
l'interès  social  de  la  mateixa  i  a  la  voluntat  de  patrocinar-la,  negociarà  amb
l'organitzador el grau de participació en el sosteniment dels serveis sanitaris, que estarà
vinculat a la disponibilitat de romanent en la partida reservada a la present licitació.

7.- DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DEL SERVEI

El servei serà dirigit per la persona que a aquest efecte designi l'empresa adjudicatària,
sense perjudici de les facultats de direcció, control i supervisió que han de ser exercides
per la persona designada a l’efecte per l'Ajuntament d'Inca, en qualitat de Director de
Treball. 

Com a resultat de la inspecció o com a conseqüència de qualsevol desistiment de les
obligacions expressades en qualsevol dels documents contractuals, es podrà aixecar, si
l'Ajuntament així ho estima necessari, una acta de no conformitat en el moment de la
inspecció en la qual es faran constar les deficiències del servei.

L'adjudicatari vindrà obligat de forma immediata a la correcció de les irregularitats o
alteracions observades.

Tres actes de no conformitat podran ser causa de rescissió del contracte, amb pèrdua de
fiança. L'Ajuntament d'Inca tendrà potestat per rescindir o no el contracte després de la
tercera acta de no conformitat. Si aquell decideix no rescindir, serà necessària una més
per a la corresponent rescissió del contracte amb pèrdua de fiança.

El  servei  de vigilància  es  prestarà  ininterrompudament,  en els  torns establerts  per  a
aquest, no podent, sota cap concepte, abandonar el lloc de treball sense una substitució
prèvia.

Per  augmentar  l’eficàcia  dels  facultatius  i  la  seva  seguretat,  l’empresa  adjudicatària
procurarà els mitjans  per  establir  les vies de comunicació permanent  entre ells  i  els
serveis de Protecció Civil i Policia Local.

8.-  COMUNICACIÓ D’INCIDÈNCIES.

L’empresa  adjudicatària  ha  de  procurar  la  redacció  d’un  informe  d’incidències  per
servei  realitzat  en  el  qual  s’inclourà,  com  a  mínim,  la  data,  nom  del  professional
responsable i, si escau, les incidències que hagin tingut lloc expressades de la forma més
detallada  sense  perjudici  del  dret  a  la  intimitat  del  pacient  i  el  deure  de  secret
professional.

Tots els informes que es generin estaran a disposició de l'Administració i han de ser
lliurats aquells que se'ls demanin en el moment en que ho sol·licitin.

9.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Seran de compte i risc de l'adjudicatari tots els mitjans i elements auxiliars que siguin
necessaris per a la deguda execució del present contracte.
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El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l'Administració  o  per  a  tercers  de  les  omissions,  errors,  mètodes  inadequats  o
conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

El  personal  posat  a  disposició pel  contractista  que executi  les  activitats  objecte  del
present contracte no mantindrà cap tipus de relació jurídica o laboral amb l'Ajuntament
d'Inca.

El contractista haurà de complir, sota la seva exclusiva responsabilitat, les disposicions
vigents  en matèria  laboral,  de seguretat  social  i  de seguretat  i  higiene en el  treball,
havent de tenir al seu càrrec el personal necessari per a la realització de l'objecte del
contracte,  sense  que  l'Ajuntament  d'Inca  tengui  cap  responsabilitat  en  cas
d'incompliment de les obligacions de l'adjudicatari en aquesta matèria.

10.- QUANTIA ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL

L'adjudicatari  aportarà  en  el  termini  de  15  dies  naturals  des  de  la  recepció  de  la
notificació,  a  l’expedient  administratiu,  document  acreditatiu  de  la  cobertura,
mitjançant assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 500.000 euros,
pels danys que es puguin causar a persones i bens derivats de l’execució del contracte i
durant la seva vigència

11.- RECEPCIÓ I GARANTIA.

En virtut del que estableix l'article 222.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en
els contractes s'ha de fixar un termini de garantia a comptar de la data de recepció o
conformitat, transcorregut el qual sense objeccions per part de l'Administració,  llevat
dels supòsits en què s'estableixi un altre termini en aquesta Llei  o en altres normes,
queda extingida la responsabilitat del contractista. Per al present contracte el termini de
garantia coincidirà amb el començament de l'execució del mateix, finalitzant sis mesos
després  de  la  referida  execució,  sense  perjudici  de  l'acta  de  supervisió  dels  serveis
realitzats  per  l'adjudicatari  per  a  la  prestació  de  conformitat  dels  mateixos  per
l'Ajuntament d'Inca.

12. SOLVÈNCIA DEL CONTRACTISTA.

Per  contractar  amb  l’Administració  l’execució  del  present  contracte,  serà
requisit imprescindible que el contractista acrediti la seva solvència. 

- Solvència econòmica i financera. La contractista haurà d'acreditar que el seu
volum anual de negocis, en el àmbit al que es refereix el contracte, referit a
l'any de més volum de negoci dels tres últims acabats, ha de ser al menys igual
o major al valor d'una anualitat i mitja del contracte.

- Solvència tècnica i professional.  A més de les corresponents autoritzacions
com empresa de transport sanitari, la contractista haurà d'acreditar experiència
en la prestació de serveis del mateix tipus o naturalesa al que correspon el
objecte del contracte. Haurà de presentar una relació d'aquests serveis prestats
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durant els darrers cinc anys amb certificats de bona execució. El requisit serà
que el import anual acumulat  del any de major execució ha de ser igual  o
major al valor d'una anualitat i mitja del contracte.

També es podrà acreditar la solvència mitjançant la classificació de serveis en
el  grup   R  subgrup  2  categoria  actual  1,  CPV 85143000-3 (RD 1098/2001
modificat pel RD 773/2015). 

13.- CLÀUSULA DE RESERVA I SIGIL

La informació, dades o especificacions facilitades per l'Ajuntament d'Inca a l'empresa
adjudicatària i personal al seu servei, així com als que hagin accedit en execució del
contracte,  hauran  de  ser  considerats  per  aquests  com  confidencials,  no  podent  ser
objecte,  total  o parcial,  de publicacions,  còpia, utilització,  cessió o préstec a tercers.
L'empresa  adjudicatària  i  personal  al  seu servei  adquireixen l'obligació  de  custodiar
fidel i acuradament la informació, documentació o dades dels que se'ls faci lliurament
per a la realització dels treballs objecte del servei i, amb això, el compromís que aquests
no arribin sota cap concepte a poder de persones diferents de les que s’indiquin per
l'Ajuntament d'Inca.

L'incompliment  del  que  disposen  els  apartats  anteriors  d'aquesta  clàusula  pel
contractista i / o personal al seu servei, sense perjudici de les responsabilitats criminals
que puguin ser exigibles d'acord amb el que estableix l'article 199 del Codi Penal i altres
efectes derivats de l'exigència de responsabilitat contractual, donarà lloc a la imposició
de penalitzacions.

En tot cas, el contractista serà responsable dels danys i perjudicis que l'incompliment de
les  obligacions enumerades  puguin  derivar  per  l'Ajuntament  d'Inca,  o per  a  terceres
persones.

14.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

S’estableixen  els  següents  criteris  de  valoració  subjectes  a  fórmules
matemàtiques:......................................................................................54 punts

a) Preu ofert del valor hora del servei SVB.
Fins un màxim de: ................................................................................27 punts.
b) Preu ofert del valor hora del servei SVA2.
Fins un màxim de: ................................................................................27  punts.

Cada uns dels criteris es valorarà de la següent manera: s’assignaran 0 punts a
les ofertes iguals al tipus de licitació i la màxima puntuació a l’oferta més baixa,
puntuant-se la resta d’ofertes en funció de les baixes i de manera proporcional
(regla de tres).

S'estableixen  els  següents  criteris  de  valoració  subjectes  a  millores  en  la
qualitat del servei:................................................................................ 46 punts.

10



Es valoraran els següents aspectes quantitatius i qualitatius en la realització del
servei sanitari.

• Es valorarà la disposició de personal sanitari  (metge, DUE, TTS), així
com  d'unitats  mòbils  a  disposició  de  l’Ajuntament  per  damunt  dels
mínims exigits exigits al present plec. Es puntuarà amb 12 punts l’oferta
més favorable a l'Ajuntament, la resta d’ofertes es valoraran d'una forma
proporcional amb respecte a la màxima oferta.

• Es  valorarà  el  grau  d’estabilitat  laboral  acreditat  mitjançant  relació
nominada de personal tècnic i  sanitari  que durà a terme l’objecte del
contracte,  amb  indicació  del  tipus  de  relació  laboral  que  tingui  amb
l’entitat  que presenta  l’oferta.  Es puntuarà amb  12 punts l’oferta que
presenti més estabilitat laboral del personal a disposició de l'Ajuntament,
la resta d’ofertes es valoraran d’una forma proporcional amb respecte a
la màxima oferta.

• Es  valorarà  la  disposició  de  la  dotació  de  material  adequat  per  la
vigilància de la salut per damunt de les dotacions mínimes exigides en el
present plec, com per exemple: material per a hospital de campanya;
vehicles  lleugers  per  desplaçament  dels  tècnics  fins  punts  de  difícil
accés,  etc.  Es  puntuarà  amb  12  punts l’oferta  més  favorable  a
l’ajuntament,  la  resta  d’ofertes  es  valoraran  d’una  forma proporcional
amb respecte a la màxima oferta.

• Es  valorarà  l’acreditació  de  certificació  d’un  sistema  de  Gestió  de
Qualitat per al transport Sanitari ( UNE 179002 ). 

     Es puntuarà amb 10 punts l’oferta millor acreditada, la resta d’ofertes es
     valoraran d’una forma proporcional respecte a la millor valorada.

La suma de la puntuació obtinguda en cada criteri serà la valoració final del
concurs.

Inca, 23 de juliol de 2016

El cap acctal. de la Policia Local

Pep Cañete
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