ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 06/2014 EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE MANACOR DE 13 DE MARÇ DE 2014

Identificació de la sessió:
Núm. 06/2014
Sessió: extraordinària
Data: 13 de març de 2014
Horari: 13.00 a 13:27 hores
Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament de Manacor

Assistents
President
Antoni Pastor Cabrer
Regidors
- Pel Grup Municipal Coalició per Manacor
1. Riera Mascaró, Catalina
2. Rufiandis Cabrer, Francisca
3. Bover Sansó, Maria
4. Sureda Rosselló, Sebastiana
5. Sureda Fons, Maria Magdalena
6. Flores Pineda, Roberto Arturo
- Pel Grup Municipal Partit Popular de Manacor
1. Sureda Fons, Antoni
2. Servera Munar, Antoni
- Pel Grup Municipal Socialista
1. Fernández Rubí, Amanda
2. Nadal Santandreu, Sebastià
- Pel Grup Municipal PSM-IV-EM
1. Gaià Riera, Sebastià
2. Oliver Gomila, Miquel
- Pel Grup Municipal AIPC
1. Gomila Capó, Joan
2. Amer Artigues, Bernat
- Pel Grup Municipal ALM
1. Mateu Capllonch, Francisco
2. Ginard Puigserver, Joan
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- Pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana
1. Llodrà Gayà, Joan
- Regidor no adscrit
1. Perelló Román, Miquel
Secretari general
Nicolau Conti Fuster
Absències
Llorenç Bosch Lliteras (Partit Popular de Manacor)
Núria Hinojosa Abenza (Grup Municipal Socialista)

Ordre del dia, desenvolupament de la reunió i acords:
Únic. Dictamen de la Comissió Informativa General d’adjudicació del contracte del
servei de neteja viària, recollida i transports de residus urbans, recollida selectiva i
gestió de l’ecoparc i parcs verds del terme municipal de Manacor

El president obri la sessió i es procedeix a tractar els punts de l’ordre del dia.

Únic. Dictamen de la Comissió Informativa General d’adjudicació del contracte
del servei de neteja viària, recollida i transports de residus urbans, recollida
selectiva i gestió de l’ecoparc i parcs verds del terme municipal de Manacor
Dictamen de 10 de març de 2014 de la Comissió Informativa General d’adjudicació del
contracte del servei de neteja viària, recollida i transports de residus urbans, recollida
selectiva i gestió de l’ecoparc i parcs verds del terme municipal de Manacor.
Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital del
compact disc que s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat pel
secretari general de la corporació (minutatge: de 0:00:20 a 0:24:50)
El Ple de l’Ajuntament acorda per dotze vots a favor (Coalició per Manacor, AIPC,
ALM i Sr. Perelló Román) i set abstencions (Partit Popular de Manacor, Grup
Municipal Socialista, PSM-IV-EN i Esquerra Republicana):
1.- Excloure a la licitadora AUDECA SLU del procediment d’adjudicació sense que
procedeixi l’obertura dels sobres denominats B i C, en consideració a que s’ha infringit
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el disposat a la clàusula 16 del Plec de Clàusules Administratives, apartat “les
proposicions també seran rebutjades en els següents casos” que estableix:
“B- La documentació inclosa en el sobre destinat a la documentació administrativa
general també serà exclosa del procediment d’adjudicació sense que procedeixi
l’obertura dels sobres que continguin l’oferta tècnica i econòmica, quan en el sobre que
ha de contenir la documentació administrativa general , s’ha incorporat documentació
tècnica que correspon inclourer-la en el sobre destinat a la proposició tècnica, de
conformitat amb el disposat a l’article 145.2 del TRLCSP i articles 80, 81 i 82 del
RGLCAP, per vulneració de l’obligació de garantitzar el secret de les proposicions fins
a la licitació pública i d’assegurar els principis de transparència, igualtat i no
discriminació entre els candidats i licitadors en l’actuació de l’Administració recollits en
els articles 1 i 139 del TRLCSP”.
2.- Classificar, per ordre decreixent de puntuació,
a la licitació, amb el següent resultat:
1) Limpiezas Urbanas de Mallorca SL:
2) Melchor Mascaró, SA:
3) Grupo Generala
4) UTE Valoriza-Coexa

a les empreses que han estat admeses
176,00 punts
128,32 punts
120,82 punts
107,07 punts

3.- Adjudicar a la mercantil LIMPIEZAS URBANAS DE MALLORCA SL (LUMSA),
amb CIF A-07115694, representada per Pablo Martín Zamora, el contracte del servei de
neteja viària, recollida i transport de residus urbans, recollida selectiva i gestió de
l’ecoparc i parcs verds del terme de Manacor, per un pressupost màxim anual pel primer
any natural de 2.167.062,04 euros, més el 10% d’IVA com partida independent
(216.706,20 €), cost total anual per a l’Administració pel primer any natural:
2.383.768,24 euros, IVA inclòs; pel període de 4 anys a comptar des del dia de la
formalització del contracte, podent-se prorrogar anualment per un termini màxim de 2
anys, sense que la durada total del contracte, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 6
anys.
Per a les anualitats següents al primer any natural, el preu serà de 2.285.755,18 euros,
més el 10% d’IVA
El preu del contracte pel 4 anys naturals serà de 9.024.327,58€ sense IVA.
I amb les següents millores ofertades i acceptades:
- Instal·lació, implantació i manteniment d’un sistema de gestió i control de residus, el qual
estarà format per dues terminals informàtiques, que s’instal·laran una a l’Ecoparc de
Manacor i l’altre al Parc Verd de Porto Cristo, durant tot el contracte i les possibles
pròrrogues en el termini màxim de 3 mesos des de l’inici del servei, els quals revertiran a
l’Ajuntament a la finalització del contracte.
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Cada terminal tindrà pantalla tàctil amb ordinador intern, lector RFID per a targetes i
sistema d’enviament de dades per GPRS.
El sistema tindrà, com a mínim les següents funcionalitats: Control i identificació de
l’operari que realitza la gestió; Identificació del ciutadà que realitza l’aportació;
Quantificació del residu recollit; Control del dia i la hora de l’aportació; Possibilitat de
control i gestió de bonificacions per a ciutadans.
I Aportació d’una impressora de targetes de PVC i lector RFID per personalitzar les
targetes de serveis municipals, i aportació mínima de 2.000 targetes RFID, durant tot el
contracte i les possibles pròrrogues en el termini màxim de 3 mesos des de l’inici del
servei, els quals revertiran a l’Ajuntament a la finalització del contracte.
- Implantació i manteniment d’un sistema de video vigilància al Parc Verd de Porto
Cristo , a instal·lar en un termini màxim de 6 mesos des de l’inici del servei, el qual
revertirà a l’Ajuntament a la finalització del contracte. El sistema haurà d’estar format
per un mínim de 2 càmeres, un disc-dur per enregistrar les gravacions i un pantalla i
teclat per visualitzar-les.
- Implantació, manteniment i neteja de 15 cobrecontenidors o tancats embellidors
d’àrees d’aportació i contenidors de rebuig, a instal·lar en un termini de 3 mesos des de
l’inici del servei, els qual revertiran a l’Ajuntament a la finalització del contracte. Els
cobrecontenidors o tancats embellidors seran bàsicament de fusta, o bé de materials
reciclats.
- Subministrament i instal·lació en el termini de 6 mesos des de l’inici del servei, així com
la neteja de 450 papereres metàl·liques model Barcelona, 200 unitats model Ibiza de fusa i
60 unitats per excrements de cans, les quals revertiran a l’Ajuntament a la finalització del
contracte.
- 6 unitats de vehicles nous (3 recol·lectors, 1 furgó, 1 camió “lava” i 1 camió cisterna) i 4
agranadores noves que seran adscrits al servei en el termini màxim de 2 mesos a comptar
de la data d’inici del servei.
- Realitzar una neteja complementaria de repàs als carrers de vianants de Manacor (l’àmbit
d’actuació inclourà de forma aproximada, l’àrea que dibuixen el traçat del carrer Major,
carrer Pius XII, carrer Amargura, plaça Constitució i carrer Jaume II, en horari de tarda,
durant 30 dies naturals (dissabtes, festes de Nadal i Setmana Santa, altres celebracions)
durant tot el contracte i les possibles pròrrogues.
- Realitzar una neteja complementaria de repàs a les zones turístiques de Porto Cristo i
S’Illot (zones marcades a l’Annex VIII del PPT com a neteja diària), en horari de tarda,
durant tot el contracte i les possibles pròrrogues, en els mesos de maig, juny, juliol, agost i
setembre.
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- Incorporar a les quatre màquines agranadores exigides com a requisit de solvència i que
el contractista adscriurà al servei en un termini màxim de 2 mesos a comptar de l’inici del
servei :1 raspall cilíndric oscil·lant, 1 bomba d’aigua a pressió i 1 braç extensible, i sistema
d’aïllament extra de renou.
- Incrementar en un 0’50% anual addicional la dotació econòmica de les campanyes
publicitàries i de sensibilització general exigida a la clàusula 17.3.1 del PPT (1% de
l’import total d’adjudicació, actualitzat), durant tot el contracte i les possible pròrrogues, i
que serà descomptat directament de la factura corresponent al primer mes de cada
anualitat.
- Implantació d’una ruta complementària diària de buidament de contenidors de residus en
massa i neteja de l’àrea d’aportació el migdia-tarda en la zona turística de Porto Cristo i
S’Illot durant els mesos de juliol i agost durant tot el contracte i les possibles pròrrogues.
- Incrementar un dia més en horari de tarda la freqüència mínima de recollida no
concertada de voluminosos abandonats a la via pública.
- Incrementar en 100 unitats de contenidors per a la recollida selectiva de residus de
paper/cartró, vidre i envasos lleugers, respecte dels exigits a la clàusula 6.4 del PPT, a
subministrar a la data de l’inici del servei de recollida selectiva, prevista pel proper 11 de
juny de 2014, contenidors que revertiran a l’Ajuntament a la finalització del contracte.
- Establiment d’una freqüència mensual de neteja exterior de tots els contenidors del
municipi i de la seva àrea d’influència durant els mesos de juny, juliol i agost, durant tot
el contracte i les possible pròrrogues, incrementant doncs la freqüència mínima prevista
a la clàusula 9.4.2 del PPT(un cop cada dos mesos ).
- Adscripció a l’inici del servei de 2 vehicles auxiliars o d’inspecció tipus “Porter”
propulsats amb energies alternatives .
- Subministrament de papereres de cartró plegable, d’un sol ús, 200 per a la recollida
selectiva de paper/cartró, 200 de vidre i 200 d’envasos lleugers destinades a festes i actes
públics, personalitzades amb el logotip de l’Ajuntament de Manacor, en un termini màxim
de 3 mesos de l’inici del servei
5.- Publicar l’acord d’adjudicació al perfil del contractant i notificar-lo als licitadors
juntament amb les actes de la Mesa de Contractació de valoració dels criteris d’adjudicació
i amb els informes tècnics emesos a l’efecte, documents que contenen la informació
necessària exigida per l’article 151.4 del TRLCSP, i que constitueixen el fonament jurídic
per a la motivació d’aquest acord.
El batle, abans d’acabar la sessió, i en vista què despús-ahir es va complir el desè
l’aniversari de l’atemptat ocorregut a Madrid l’11 de març de 2004, demana un minut de
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silenci en homenatge a les seves víctimes, la qual cosa es produeix a continuació de
forma solemne.

El president aixeca la sessió, de la qual estenc aquesta acta.
El secretari general

El batle president

Nicolau Conti Fuster

Antoni Pastor Cabrer
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