
                                                                       AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  CELEBRADA  PEL  PLE  DE  LA  CORPORACIÓ
MUNICIPAL REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA 31 DE JULIOL  DE  2018

Dia:  31 de juliol de 2018
Hora: vint hores i trenta minuts
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament

Hi assisteixen:
               
Sr. Gabriel Ferrà Martorell                    IPG                 
Sra. M. Immaculada Riera i Matas               IPG
Sr. Francesc Canyelles Marquès                   IPG
Sr. Joan Antoni Planells Rosselló                  IPG
Sra. Margalida Morell Martorell                   IPG
Sr. Antonio Marí Enseñat                                 PSIB-PSOE 
Sra. Maria I. Martorell Pons            PSIB-PSOE
Sra Aina Matas Pons                                     PSIB-PSOE
Sra. Margarita Martorell Ribot            PP

Excusa la seva absència:

Sr. Antonio Deudero Mayans            PP

La Secretària-Interventora

Sra. Margalida Mulet Cañellas

Obert l’acte pel Sr. President es passen a tractar els temes inclosos a l’ordre del dia:

 1.- Aprovació acta de la sessió de dia 26-6-2018
 
Per assentiment s’aprova l’acta de la sessió ordinària celebrada per l’ajuntament
ple el passat dia 26 de juny de 2018.

2.- Proposta d’acord de retribució d’hores extres als policies locals

Per part  del  Senyor batle s’efectua una explicació en el  sentit  que, una vegada
aprovada la relació de llocs de feina, restava assumir una serie de compromisos
amb el personal entre ells la retribució d’hores extres als policies locals.

Per això es va fer una mesa negociadora composta per representants municipals i
del personal i es va signar el següent acord seguint la línia d’una sèrie de pobles de
la mateixa naturalesa de Puigpunyent.





Passada la proposta de la mesa negociadora a votació, aquesta es aprovada per
unanimitat, essent els seus efectes a partir del dia 1 d’agost de 2018.

3.- Proposta de sol·licitud a operadores per l’arribada de la fibra òptica al
Municipi de Puigpunyent

Es procedeix a llegir la següent proposta:

PROPOSTA QUE FORMULA EL BATLE AL PLE EN RELACIÓ A LA DOTACIÓ  DE
FIBRA ÒPTICA AL MINICIPI DE PUIGPUNYENT

Quasi a finals de 2018 a ningú se li escapa la importància de les noves tecnologies.
La velocitat amb que els habitants i usuàries d’internet puguin fer-ne ús ja no és un
simple condicionant de comoditat, és imprescindible per ésser competents a l’hora
de desenvolupar feines en front a la competència d’altres professionals, empreses
i/o treballadors.

Que  dir  de  l’administració,  en  aquest  cas  l’ajuntament,  cada  vegada  més  és
imprescindible i única via la telemàtica per la tramitació d’expedients. L’eficiència i
la  rapidesa  de  les  tramitacions  també  depèn  i  molt  d’una  millor  xarxa  de
comunicació.

El fet de ser un municipi de la Serra de Tramunta i que no sigui un poble de pas a
altres municipis de la illa, fa que ens preocupi a l’hora de la implantació de la fibra
òptica i que no ens quedem aïllats en aquest sentit.

Artés aquests motius es proposa el Ple els següents acords:

PRIMER: Instar a MOVISTAR que dins els seu pla d’implementació de la Fibra
Òptica a la Illa de Mallorca tengui en compte el municipi de Puigpunyent i els seus
tres nuclis urbans, Galilea, Son Serralta i Puigpunyent, prioritzant el fet de ser un
municipi aillat dins la Serra i amb un alt nombre d’usuaris que desenvolupen les
seves tasques professionals de forma telemàtica dins el nucli de Puigpunyent.

SEGON:   Remetre  a  MOVISTAR  aquest  acord  pel  seu  coneixement  i  als
efectes oportuns

Aquesta proposta es aprovada per unanimitat.

4.-  Adjudicació  contracte de serveis per la gestió de l’Escola d’Educació
Infantil de primer cicle Ses Alzinetes

Vista  l’Acta de la Mesa de contractació del contracte de serveis per la gestió de
l’Escola d’Educació Infantil de primer cicle ses Alzinetes, de data  12 de juliol de
2018,  en la qual  s’assenyala  que,   després de  la  valoració  per  part  del  comitè
d’experts  dels  projectes  presentats,  les  empreses  licitadores  han  obtingut  les
següents puntuacions:

Empresa 1 2 3 4 5 6 TOTAL



LIREBA  SERVEIS
INTEGRATS SL

16 9 4 3 5 1 38

LÚDIC  SERVEIS
INTEGRATS SL

12 7 4 3 7 1 34

FUNDACIÓ PER A LA
FORMACIÓ  I  LA
RECERCA

12 5 3,5 3 0 0,5 24

ENCÍS SCCL 20 9 5 4 8 1 47



 I que efectuada l’obertura del sobre número 3 que conté la proposta econòmica,
s’han obtingut els següents resultats:

 Lireba, Serveis Integrats SL:  34.659,79 euros. 
 Lúdic Serveis Integrats SL: 40.850,00
 Fundació per a la formació i la recerca: 105.800,00
 Servei a les persones Encís SCCL: 40.209,23 euros.

Atès que l’empresa Lireba Serveis Integrats SL, que presenta l’oferta més
baixa, rep 50 punts segons la clàusula desena del Plec de clàusules administratives.
A Fundació per a la formació  i  la  recerca,  se puntua en 0 punts,  ja que no ha
presentat cap rebaixa al preu de licitació, i la seva oferta no es pot valorar, i a les
empreses que han quedat en segon i tercer lloc, Lúdic Serveis Integrats SL i Servei
a les persones Encís SCCL, se’ls aplica la fórmula establerta a la clàusula desena del
Plec de clàusules administratives per atorgar-li  la corresponent puntuació, per lo
qual a  l’empresa Lúdic serveis integrats, la puntuació obtinguda és de 3,54 i a
l’empresa Encis SCCL se li concedeix una puntuació de 8,35 punts.

Atès  que  sumades  les  valoracions  obtingudes  la  puntuació  total  és  la
següent:

 Lireba, Serveis Integrats SL:  88 punts. 
 Lúdic Serveis Integrats SL: 37,54 punts
 Fundació per a la formació i la recerca: 24 punts.
 Servei a les persones Encís SCCL: 55,35 punts.

         Vista l’Acta de la Mesa de contractació de data  20 de juliol de 2018, en la
qual es manifestava que l’oferta de  l’empresa Lireba Serveis Integrals SL,   per
import de 34.659,79€,  podria estar considerada desproporcionada o temerària

            Atès que en data 23 de juliol es va notificar tal circumstància a l’empresa
donant-li termini suficient perquè presentés al·legacions

            Atès que en data 25 de juliol de 2018, per part de Lireba Serveis Integrals es
va presentar escrit que diu:





I Considerant per la Comissió Informativa suficientment acreditada per l’empresa
Lireba   Serveis  Integrats  SL,  la  possibilitat  material  de  realitzar  l’oferta  pel
compliment del contracte

Per part d’aquest Ajuntament plenari i per unanimitat es va acordar:

PRIMER.- Adjudicar el contracte per a la  gestió del servei públic d’escola
municipal  d’educació infantil  de primer cicle  de l’Ajuntament de Puigpunyent a
l’empresa  Lireba  Serveis  Integrats  SL   amb  CIF  B-07411598,  per  import  de
34.659,79€  anuals  (IVA  exclòs),  diferència  entre  les  despeses  del  servei
(  reflectides  en  l’estudi  econòmic  )  i  els  ingressos  que  directament  rep
l’adjudicatari dels usuaris i durada de dos anys prorrogables a dos més de any en
any. Essent la data prevista d’inici dia 1 de setembre de 2018

De conformitat al que estableix la clàusula Setzena dels Plecs de Condicions que
regeixen la contractació haurà de fer efectiva una fiança per import d’un 5% del
preu ofert exclòs l’IVA, així com formalitzar contracte en document administratiu
en termini màxim de quinze dies hàbils comptats a partir  del día següent a la
notificació del present acord

      SEGON.-  Notificar  el  present acord a l’empresa adjudicatària i  a la resta
d’empreses  que  varen  concorren  a  la  licitació  pel  seu  coneixement  i  efectes
oportuns

  
5.- Control de l’equip de govern: actes dels dies 21 i 29  de juny , 5 i 12 juliol
de  2018.

       Abans de començar amb aquest punt de l’ordre del dia, el Senyor Batle
comunica als grups polítics que, donat el nou sistema d’administració telemàtica
que s’està implementant l’Ajuntament,  a partir  d’ara no serà possible enviar als
grups els Decret de Batlia llistats per la seva consulta pels grups, però que, no
obstant se’ls donarà les eines necessàries perquè les puguin consultar a través de
l’aplicació Gestiona, i per aquest motiu, a efectes de poder donar una explicació en
aquest plenari i que tanmateix no es podia enviar la documentació, no s’ha inclòs el



corresponent punt de l’ordre del dia en el qual es dona habitualment compte del
Decret emesos a partir de l’últim plenari.

Una vegada acabada l’explicació per part del Senyor Toni Marí diu que en data 12
de juliol es va aprovar el pla d’igualtat, però que no consta transcrit a l’acta, al que
es contesta que és un document que consta de més de 100 pàgines elaborat pel
Treballador Social,  i que si li interessa se li remetrà.

6.- Torn d’urgència.

Seguidament  per unanimitat es declara la urgència i es procedeix a la inclusió a
l’ordre del dia del següent punt:

Aprovació  del  nous  plecs  de  clàusules  administratives  que  regiran  el
contracte mixt de subministrament i  servei  de transport de contenidors i
compactadores del Parc Verd

PLECS  DE  CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES  PEL  CONTRACTE  DE
SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE CONTENIDORS I COMPACTADORES
DEL PARC VERD MUNICIPAL DE PUIGPUNYENT.

CLÀUSULA 1. OBJECTE DEL CONTRACTE

El  present  contracte  té  per  objecte  el  subministrament  i  prestació  dels  serveis
següents:

 Proveïment i manteniment dels sistemes de contenerització necessaris juntament
als  els  sistemes d’accés  per  a  cada un,  així  com la  identificació  dels  mateixos
mitjançant plafons informatius.

Transport i descàrrega dels residus als gestors autoritzats corresponents.

 Informatització del servei de gestió de residus.

CLÀUSULA 2. NECESSITATS ADMINISTRATIVES A SATISFER

La  necessitat  administrativa  a  satisfer  ve  determinada  per  la  necessitat  de
l’Ajuntament de Puigpunyent de comptar amb un servei de transport de residus.

CLÀUSULA 3.NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE

El  contracte  es  qualifica  com  a  contracte  administratiu  mixt  de  serveis  i
subministraments, de conformitat amb l'establert als articles 16, 17 i 18 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP-.

La present contractació té caràcter administratiu, i es regirà en tot el no previst
especialment en aquest plec pel que es disposa en les següents normes:

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP-.

Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014
sobre Contractació Pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE.



 Reglament d'Execució (UE) 2016/7 de la Comissió, de 5 de gener de 2016, pel qual
s'estableix el formulari normalitzat del document europeu únic de contractació.

Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques -RGLCAP-.

Supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte
d'això, les de dret privat.

CLÀUSULA 4. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

De conformitat amb la Disposició Addicional segona de la LCSP, la competència com
a òrgan de contractació en el present contracte correspon al Ple.

CLÀUSULA 5. MESA DE CONTRACTACIÓ

La Mesa de contractació estarà presidida per un membre de la Corporació designat
pel Batle i formaran part, com a vocals, la Secretària-Interventora municipal i un
funcionari de carrera o personal laboral al servei de la corporació. Actuarà com a
secretari un funcionari de la corporació.

CLÀUSULA 6. PERFIL DEL CONTRACTANT.

Per  tal  d’assegurar  la  transparència  i  l’accés públic  de  l’activitat  contractual  de
l’ajuntament de Puigpunyent, el perfil  del  contractant de l’òrgan de contractació
serà allotjat a la plataforma de contractació del sector públic.

En el  perfil  del  contractant  es publicaran totes  les  dades relatives  a  la  present
licitació.

CLÀUSULA 7. APTITUD PER CONTRACTAR

Podran optar a l'adjudicació del present contracte les persones naturals o jurídiques,
espanyoles  o  estrangeres,  que tenguin plena capacitat  d'obrar,  que no estiguin
incurses en cap prohibició de contractar regulades a l’article 71 i acreditin la seva
solvència econòmica i  financera i  tècnica o professional  o,  estiguin classificades
degudament.

Així  mateix,  els  contractistes  han  de  disposar  de  l'habilitació  empresarial  o
professional  que,  si  escau,  sigui  exigible  per  dur  a  terme  les  prestacions  que
constitueixin l'objecte del contracte.

Les  persones  jurídiques  només  poden  ser  adjudicatàries  de  contractes  les
prestacions dels quals estiguin compreses dins dels fins, objecte o àmbit d’activitat
que, segons els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis.

Pel que fa a l’aptitud per contractar de les empreses comunitàries i no comunitàries
s’estarà al que disposen els articles 67 i 68 de la LCSP.

Les unions d’empresaris es regulen a l’article 69 de la LCSP.

CLÀUSULA 8. SOLVÈNCIA

De conformitat  amb l’article  77.1 b)  i  c)  LCSP,  no és exigible  la classificació de
l’empresari.



Per la qual cosa, la solvència econòmica i financera s’acreditarà de conformitat amb
el  que estableix  l’article  87 i  la  solvència  tècnica o professional  s’acreditarà de
conformitat amb el que estableixen els articles 89 i 90 de la LCSP.

CLÀUSULA 9. DURADA DEL CONTRACTE

El contracte tendrà una durada de 4 anys a comptar des del dia de la formalització
del contracte.

Podrà ser objecte de pròrroga, per acord exprés de l’òrgan de contractació abans de
la finalització del contracte, per un termini màxim de 1 any.

Finalitzat  el  termini  del  contracte,  continuarà  en  vigor  fins  que  l’Ajuntament
convoqui i adjudiqui un contracte nou, o, si és el cas, assumeixi la gestió directa del
servei, fins un termini màxim de 2 mesos. Si es produeix aquesta pròrroga forçosa,
el  contractista  estarà  obligat  a  prestar  els  serveis  fins  a  l’inici  del  nou període
contractual,  amb el  mateix  import  proporcional  i  els  mitjans  que  fins  a  aquest
moment  s’estiguin  utilitzant,  sense  que  tengui  dret  a  percebre  cap  altre  tipus
d’indemnització i/o compensació.

En tot cas, l’Ajuntament es reserva el dret a rescatar el contracte abans del seu
venciment, si  ho justifiquen circumstàncies d’interès públic, amb la corresponent
indemnització per danys i perjudicis causats, llevat que el rescat estigui basat en
algun motiu imputable a culpa o dol del contractista.

CLÀUSULA  10.  PRESSUPOST  BASE  DE  LICITACIÓ  I  CONSIGNACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA.

El preu del contracte es determina en termes de preus unitaris referits als diferents
components de la prestació, si be, el preu anual per a la prestació del servei no pot
ser superior a 44.034 € (IVA exclòs), de conformitat amb la següent justificació de
preus:
LLOGUER

Tipus de contenidor Nombre de
contenidors

Preu unitari 
mensual 

Preu anual

Contenidors de 120L 3 2,00 € 72,00 €

Barca de 11m3 1 60,00 € 720,00 €

Bidó de com a mínim 220l 5 3,00 € 180,00 €

Caixa de 28m3 3 90,00 € 3.240,00 €

Compactadora de com a mínim 18 m3 3 320,00 € 11.520,00 €

Contenidor d’1 m3 1 12,00 € 144,00 €

Caixa tapada de 28m3 2 110,00 € 2.640,00 €

Contenidor de SIGRE 1 - € - €

Contenidor específic del SIG 1 - € - €

Gàbia de 2m3 2 - € - €

Saca amb suport d’1 m3 2 12,00 € 288,00 €

Caixa de 5m 3 25,00 € 900,00 €

Contenidor de 700 l 2 10,00 € 240,00 €

Total general 29 19.944,00 €



Total lloguer: 19.944,00 €

TRANSPORT
Preu viatge de compactadora Preu unitari num viatges estimats Cost total

preu viatge camió ampliroll (camió ganxo)  100,00 € 168 16.800,00 €

Preu viatge contenidors tipus de 5 m5 80,00 € 30 2.400,00 €

Preu viatge camió pop (poda) 130,00 € 17 2.210,00 €

preu viatge resta de residus 80,00 € 20 1.600,00 €

preu viatge ferralla o PFU

Total general 23.210,00 €

Total transport: 23.210,00 €

TRACTAMENT

- Per tractament de perillosos: Producció estimada (1,8 tn/any)

Total estimat de gestió de residus perillosos..................................... 1.080 € anuals.

TOTAL ANUAL: BASE.......................................................... 44.034,00 €
IVA 10%...................................................... 4.403,40 €

TOTAL ANUAL AMB IVA................................ 48.437,40 €

IMPORT TOTAL CONTRACTE (IVA EXCLÒS).......................... 220.170,00 €

IMPORT TOTAL CONTRACTE (AMB IVA)…………………………… 242.187,00€

L’import de contracte s’abonarà amb càrrec a la partida 1622-22799 del Pressupost Municipal 
vigent; amb crèdit suficient per a l’anualitat 2018. Pels successius exercicis queda condicionat a 
l’existència de crèdit adequat i suficient en el Pressupost de l’exercici que correspongui.

CLÀUSULA 11. GARANTIES EXIGIBLES
El licitador que presenti la millor oferta de conformitat amb l’article 145 de la LCSP, haurà de
constituir una garantia del 5% del preu final ofert, exclòs l’impost sobre valor afegit.

La garantia es podrà prestar en alguna de les formes establertes a l’article 108 de la LCSP. 

La garantia respondrà dels conceptes indicats a l’article 110 de la LCSP i es procedirà a la seva
devolució  i  cancel·lació  una  vegada  s’hagi  produït  el  venciment  del  termini  de  garantia  i
complert satisfactòriament el contracte.

El termini de garantia del present contracte queda fixat en  1 any des de la data de recepció
formal o conformitat.

CLÀUSULA 12. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

El contracte s'adjudicarà pel procediment obert de conformitat amb l’article 156 de la LCSP.

CLÀUSULA 13. PRESENTACIÓ, FORMA I CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS



Les proposicions dels interessats s’han d’ajustar als plecs i  a la documentació que regeix la
licitació i la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari del contingut
de  la  totalitat  de  les  seves  clàusules  i  condicions,  sense  cap  excepció  i  reserva,  així  com
l’autorització  a  la  mesa i  a  l’òrgan de contractació  per  consultar  les  dades que recullen el
Registre  oficial  de  licitadors  i  empreses  classificades  del  sector  públic  o  les  llistes  oficials
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.

Cada licitador no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap proposta en
unió temporal amb altres si ho ha fet individualment ni figurar en més d’una unió temporal. 

En la proposició s’ha d’indicar com a partida independent l’import de l’impost sobre el valor
afegit.

Les  proposicions s’han de presentar  en el  termini  de  quinze dies hàbils  a  comptar  des de
l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació del contracte en el perfil del contractant.

Amb  les  proposicions  s’ha  d’acompanyar  una  declaració  responsable  (segons  model  que
s’adjunta com a Annex I) en la qual el licitador ha de posar de manifest el següent:

a) Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social es
pot presentar a la licitació, així com que el signant de la declaració te la deguda representació
per presentar la proposició i declaració.

b)  Que  disposa  de  la  classificació  corresponent,  si  escau,  o  que  compleix  els  requisits  de
solvència econòmica, financera i tècnica o professional exigits en els plecs.

c)  Que  no  està  incursa  en  prohibició  de  contractar  per  si  mateixa  ni  per  extensió  com a
conseqüència de l’aplicació de l’article 71.3 de la LCSP.

d) Estar inscrit  en el  llistat  de gestors de residus perillosos i  no perillosos de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

e) La designació d’una adreça de correu electrònic on efectuar les notificacions.

La  declaració  responsable  s’ha  de  presentar  en  un  sobre  diferent  del  que  contingui  la
proposició.

A més de la declaració responsable, les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de
submissió a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si
escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.

Les propostes s’han de presentar en un únic sobre que ha de contenir tots aquells documents
que siguin necessaris per avaluar els criteris d’adjudicació recollits a la clàusula següent.

CLÀUSULA 14. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’atendrà a diversos
criteris d’adjudicació.

Puntuació total: 100 punts



A) 80 punts seran per la oferta econòmica proposada, segons les següents fórmules aplicades
als quatre blocs i una vegada sumades les puntuacions relatives a cadascun d’ells.

En cap cas l’oferta de cap unitat  podrà ser  superior  al  preu de licitació,  essent això motiu
d’exclusió de l’empresa.

 Lloguer

Tipus de contenidor Preu licitació Puntuació màxima
Contenidors de 120L 2,00 € 2

Barca de 11m3 60,00 € 8

Bidó de com a mínim 240l 3,00 € 2

Caixa de 28m3 90,00 € 8

Compactadora de com a mínim 18 m3 320,00 € 19

Contenidor d’1 m3 12,00 € 4

Caixa tapada de 28m3 110,00 € 9

Contenidor de SIGRE - € 0

Contenidor específic del SIG - € 0

Gàbia de 2m3 - € 0

Saca amb suport d’1 m3 12,00 € 4

Caixa de 5m 25,00 € 3

Contenidor de 700 l 10,00 € 1

Total puntuació 60

LL = D*((C-B)/(C-A))

LL = Puntuació obtinguda del bloc de lloguer de l’empresa X
D= puntuació màxima de cada unitat
C = Import MÀXIM de licitació de cada unitat
B = Import Oferta econòmica empresa X
A = Import Oferta més avantatjosa per l’Ajuntament

 Transport
Preu viatge de compactadora preu licitació puntuació màxima

preu viatge camió ampliroll (camió ganxo) 100,00 € 5

preu viatge contenidors de 5 m³ 80,00 € 4

preu viatge camió pop (poda) 130,00 € 7

preu viatge resta de residus 80,00 € 4

preu viatge ferralla o PFU - € 0

Total puntuació 20

T = D*((C-B)/(C-A))

T = Puntuació obtinguda del bloc de transport de l’empresa X
D= puntuació màxima de cada unitat



C = preu de licitació de cada unitat
B = Oferta econòmica de cada unitat de empresa X
A = Oferta més avantatjosa de cada unitat per l’Ajuntament

 Tractament en baixa
Residu  Preu licitació (kg) Puntuació màxima

Tòners, cintes i cartutxos impressora 0,50 € 1

Dissolvents no halogenats 0,60 € 1

Dissolvents halogenats 1,60 € 1

Productes químics no identificats 3,50 € 1

Restes de pintura i vernís  0,65 € 1

Envasos contaminats metàl·lics  0,50 € 1

Envasos contaminats plàstics 0,60 € 2

Bombones de gas (unitat) 1,00 € 2

Total puntuació 10

Trb = D*((C-B)/(C-A))

Trb = Puntuació obtinguda del bloc de tractament de l’empresa X
D= puntuació màxima de cada unitat
C = preu de licitació de cada unitat
B = Oferta econòmica de cada unitat de empresa X
A = Oferta més avantatjosa de cada unitat per l’Ajuntament

 Tractament en alça
Residu  Preu licitació (tn) Puntuació màxima

Ferralla 20,00 € 2

Metalls no fèrrics (alumini) 80,00 € 2

Metalls no fèrrics (acer Inox) 70,00 € 2

Bateries de plom 40,00 € 2

Paper i cartó 10,00 € 2

Total puntuació 10

Tra = D*((B-C)/(A-C))

Tra = Puntuació obtinguda del bloc de tractament de l’empresa X
D= puntuació màxima de cada unitat
C = preu de licitació de cada unitat
B = Oferta econòmica de cada unitat de empresa X
A = Oferta més avantatjosa (oferta més alta) de cada unitat per l’Ajuntament
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PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I
TRANSPORT  DE  CONTENIDORS  I  COMPACTADORES  DEL  PARC  VERD
MUNICIPAL DE PUIGPUNYENT



























Per part d’aquest Ajuntament i per unanimitat es va acordar:

Primer.- Aprovar els esmentats Plecs



Segon.- Obrir el corresponent procés de contractació mitjançant la seva tramitació
legal

7.- Precs i preguntes.

Per  part  del  Senyor Batle,  es dona compte que en relació a l’escrit  remés a la
Conselleria  de  Territori,  Energia  i  Mobilitat  pel  qual  es  remetien  signatures  de
veïnats  del  poble  sol·licitant  que la  linea  140 recuperés  el  seu antic  recorregut
dintre Puigpunyent, per part de l’esmentada Conselleria s’ha remés, en da 17 de
juliol de 2018 contestació a aquest Ajuntament que diu:



Per part del Senyor Toni Marí del grup PSIB-PSOE es manifesta que té coneixement
de que prest haurà una nova licitació del contracte

La Senyora María Martorell del mateix grup intervé i diu que el Bus deixa molt de
fums  i  gasi  la  Senyora  Aina  Matas  que  té  constància  de  que  la  conducció  de
vegades es un poc temerària

El Senyor Toni Marí del grup PSIB-PSOE demana com es troba la tramitació de la
modificació  puntual de les NNSS , a lo que li contesta el Senyor Batle de que s’ha
de subsanar un defecte de procediment que en breus dates es solventará

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió essent les
vint-i-una hores i trenta minuts de la qual s’estén la present acta que autoritza i
signa amb mi, el Secretari Interventor en funcions, la qual cosa certifico.

El Batle             La secretària interventora 
Gabriel Ferrà Martorell                                             Margalida Mulet Cañellas


