
 
Ajuntament de Felanitx

JOAN GARCIA CORTÈS, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE FELANITX,
     
CERTIFIC: Que segons l'

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 12 DE
FEBRER DE 2018
     
es va adoptar, entre altres, el següent acord, que transcric literalment:

7.- EXPEDIENT 153/2018. APROVACIÓ DELS PLECS QUE REGIRAN
LA  CONTRACTACIÓ  DE  LA  CONCESSIÓ  DEL  SERVEI  PÚBLIC  DE
REDACCIÓ DE PROJECTE I CONSTRUCCIÓ DE LA DEIXALLERIA DE
FELANITX, GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA MATEIXA I DE LA RESTA
DELS PARCS VERDS DEL MUNICIPI I RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
DOMÈSTICS PORTA A PORTA DEL TERME MUNICIPAL DE FELANITX.

7.1.- Proposta d’aprovació dels plecs que regiran la contractació de
la concessió del servei públic de redacció de projecte i construcció
de la Deixalleria de Felanitx, gestió i explotació de la mateixa i de la
resta  dels  parcs  verds  del  municipi  i  recollida  de  voluminosos
domèstics porta a porta del terme municipal de Felanitx. 

El Ple de l’Ajuntament de Felanitx està assabentat de la proposta del Regidor
d’Hisenda, Sr. Pere Mestre, d’aprovació dels plecs que regiran la contractació
de la concessió del servei públic de redacció de projecte i construcció de la
Deixalleria de Felanitx, gestió i explotació de la mateixa i de la resta dels
parcs verds del municipi i recollida de voluminosos domèstics porta a porta
del terme municipal de Felanitx , que prèviament ha estat dictaminada per la
Comissió Informativa d’Economia i Assumptes Generals de dia 5 de febrer de
2018, i que seguidament es transcriu:

“ Antecedents de fet

1. Mitjançant  expedient  núm.  400/2016  es  va  treure  a  licitació  la  
contractació reservada de la concessió del servei públic de redacció 
de projecte executiu i construcció de la Deixalleria de Felanitx, gestió 
i explotació de la mateixa i de la resta de parcs verds del municipi, 
així com la recollida de residus voluminosos domèstics en la modalitat
porta  a  porta  del  terme  municipal  de  Felanitx.  Segons  consta  
diligenciat a l’expedient, durant el termini de presentació d’ofertes, el
qual finalitzava dia 27.11.17, no se’n va presentar cap.

2. En data 17.01.18 el batle va firmar una providència on exposa la  
necessitat de contractar la concessió del servei de referència, donada 
la competència municipal en matèria de gestió i recollida de residus 
sòlids urbans i la incorporació de la nova instal·lació municipal de la 
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Deixalleria. Exposa que, donat que a la contractació reservada no hi 
va haver ofertes, es considera convenient tornar treure la licitació  
sense reserva a empreses d’inserció o centres especial d’ocupació,  
tenint en compte però, que s’han d’incloure criteris socials com a  
condicions especials d’execució. 

3. Dia 31.01.18 el secretari va informar favorablement l'expedient, al  
qual s'han incorporat els plecs que regiran aquesta contractació. 

4. La resta de documentació que regeix la licitació i que acompanya els 
plecs objecte d’aprovació, ja va ser definitivament aprovada segons 
consta a l’expedient 400/2016. En concret, estan definitivament 
aprovats l’avantprojecte de construcció de la Deixalleria de Felanitx, 
l’estudi econòmic-financer de viabilitat i el Reglament d’explotació de 
la Deixalleria de Felanitx.

5. Dia 30.01.18 l’interventor  va certificar  l’existència  de consignació  
adequada  i  suficient,  condicionada  a  l’aprovació  definitiva  del  
pressupost  general  de  l’Ajuntament  per  a  l’exercici  2018,  i  va  
informar favorablement l'aprovació de l'expedient de contractació. 

Fonaments de dret

I. D’acord amb els articles 8 i 19 del text refós de la Llei de contractes 
del sector públic (TRLCSP) aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, ens trobam davant un contracte de gestió de  
serveis públics de caràcter administratiu. 

II. Segons preveu la Directiva 2014/23/UE relativa a l’adjudicació de  
contractes de concessió, es tracta d'un contracte subjecte a regulació
harmonitzada. 

III. D'acord  amb  l'article  110  del  TRLCSP,  una  vegada  completat  
l'expedient de contractació, es dictarà resolució motivada per l'òrgan 
de  contractació  amb  la  que  s'aprovarà  l'expedient  i  s'obrirà  el  
procediment d'adjudicació. Així mateix, aquesta resolució implicarà  
també l'aprovació de la despesa.

IV. Segons l'apartat 7 de la disposició addicional segona del TRLCSP,  
l'aprovació  del  plec  de  clàusules  administratives  particulars  anirà  
precedida dels informes del secretari i de l'interventor.

V. El  Ple  de  l’Ajuntament  és  l'òrgan  competent  per  aprovar  aquest  
expedient,  com a òrgan de contractació,  tal  i  com es regula  als  
apartats 1 i 2 de la disposició addicional segona del TRLCSP. 

En  base  als  fets  i  fonaments  de  dret  exposats,  previ  dictamen  de  la
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Comissió Informativa d’Economia i Assumptes Generals, propòs al Ple de
l’Ajuntament de Felanitx l’adopció del següent 

A C O R D 

Primer.  Declarar  desert  el  procediment  de  licitació  per  a  la
contractació  reservada  de  la  concessió  del  servei  públic  de  redacció  de
projecte  executiu  i  construcció  de  la  Deixalleria  de  Felanitx,  gestió  i
explotació de la mateixa i de la resta de parcs verds del municipi, així com
la recollida de residus voluminosos domèstics en la modalitat porta a porta
del terme municipal de Felanitx, expedient núm. 400/2016.

Segon.  Aprovar  el  Plec  de  clàusules  administratives  i  el  de
prescripcions  tècniques  que  regiran  la  contractació  de  la  concessió  del
servei públic de redacció de projecte executiu i construcció de la Deixalleria
de Felanitx, gestió i explotació de la mateixa i de la resta de parcs verds del
municipi,  així  com  la  recollida  de  residus  voluminosos  domèstics  en  la
modalitat  porta  a  porta  del  terme  municipal  de  Felanitx,  mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària, amb els següents preus màxims de
licitació referits a unitats d’execució:

• Recollida de residus voluminosos porta a porta: 57,56 €/tona, més
l’IVA de 5,76 €/tona.

• Servei  de  gestió  dels  parcs  verds  del  municipi:  106,00  €/tona
acceptada de residus, més l’IVA de 10,60 €/tona.

Tercer.  Autoritzar  la  despesa  amb  càrrec  a  les  aplicacions
pressupostàries 1622/227000 i 1622/472000.

 Quart. Seguir la tramitació reglamentària de l'expedient. ”

.../... (s’obri un torn d’intervencions)

7.3.- Votació

Atès que no hi ha més intervencions, se sotmet la proposta a votació i amb
10 vots a favor (5 BLOC, 3 PSOE i 2 PI) i 7 abstencions (PP), s’acorda: 

Primer.  Declarar  desert  el  procediment  de  licitació  per  a  la
contractació  reservada  de  la  concessió  del  servei  públic  de  redacció  de
projecte  executiu  i  construcció  de  la  Deixalleria  de  Felanitx,  gestió  i
explotació de la mateixa i de la resta de parcs verds del municipi, així com
la recollida de residus voluminosos domèstics en la modalitat porta a porta
del terme municipal de Felanitx, expedient núm. 400/2016.
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Segon.  Aprovar  el  Plec  de  clàusules  administratives  i  el  de
prescripcions  tècniques  que  regiran  la  contractació  de  la  concessió  del
servei públic de redacció de projecte executiu i construcció de la Deixalleria
de Felanitx, gestió i explotació de la mateixa i de la resta de parcs verds del
municipi,  així  com  la  recollida  de  residus  voluminosos  domèstics  en  la
modalitat  porta  a  porta  del  terme  municipal  de  Felanitx,  mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària, amb els següents preus màxims de
licitació referits a unitats d’execució:

• Recollida de residus voluminosos porta a porta: 57,56 €/tona, més
l’IVA de 5,76 €/tona.

• Servei  de  gestió  dels  parcs  verds  del  municipi:  106,00  €/tona
acceptada de residus, més l’IVA de 10,60 €/tona.

Tercer.  Autoritzar  la  despesa  amb  càrrec  a  les  aplicacions
pressupostàries 1622/227000 i 1622/472000.

 Quart. Seguir la tramitació reglamentària de l'expedient.

I perquè tengui els seus efectes, emeto el present certificat, per ordre i amb
el  vistiplau  del  batle  d’aquest  Ajuntament,  amb  l’excepció  prevista  en
l’article 206 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Felanitx, document signat electrònicament al marge.
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