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MESA DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE
GESTIÓ DE SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA SELECTIVA DE LES FRACCIONS DE
PAPER-CARTRÓ, VIDRE I ENVASOS LLEUGERS DEL MUNICIPI D’ALCÚDIA,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, OFERTA ECONÒMICA MÉS AVANTATJOSA I
DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, TRAMITACIÓ D’URGÈNCIA, PER A LA
REVISIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA PER LES OFERTES INCURSES EN
BAIXES ANORMALS O DESPROPORCIONADES, I SI ESCAU PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ.

Núm. Sessió: 2

Composició de la Mesa:
Presidenta: Joana Maria Bennàsar Serra (regidora)
Suplent presidenta: Joaquin Cantalapiedra Aloy (regidor)
Vocal 1: Domingo Bonnin Daniel (regidor)
Suplent vocal 1: Catalina Moll Isern (regidora)
Vocal 2: Pere Malondra Sánchez (regidor)
Suplent vocal 2: Joan Gaspar Vallori Guayta (regidor)
Vocal 3: Josefina Linares Capó (regidora).
Suplent vocal 3: Laura Serra Martín (regidora).
Vocal 4:  Tomàs Adrover Albertí (regidor).
Suplent vocal 4: Noelia Broncano Hernández (regidora).
Vocal 5: Joan Seguí Serra (Secretari municipal)
Suplent vocal 5: Miguel Alejandro Dot Ramis (Lletrat municipal).
Vocal 6: Caterina Crespí Serra (Interventora municipal).
Suplent vocal 6: Gorka Muntaner de Diego (TAE d’Intervenció).
Secretari de la Mesa: Sebastià Gallardo de Arriba (TAG)
Suplent secretari de la Mesa: Bartomeu Amengual Barceló (TAG).

Assistents:
President:
Joaquín Cantalapiedra Aloy Alcúdia, 10 de juny de 2.016

Quan són les 9:00 hores, es reuneixen a la Sala
de Plens, els membres de la Mesa de
Contractació de la licitació de referència, que es
relacionen al marge.

Vocal 1 (regidor)
Domingo Bonnín Daniel
Vocal 2 (regidor)
Joan Gaspar Vallori Guayta
Vocal 3 (regidora)
Vocal 4 (regidor)

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ: 18/2016
TIPUS DE CONTRACTE: GESTIÓ SERVEIS, MODALITAT CONCESSIÓ
TÍTOL: GESTIÓ DE SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA SELECTIVA DE LES FRACCIONS DE
PAPER-CARTRÓ, VIDRE I ENVASOS LLEUGERS DEL MUNICIPI D’ALCÚDIA
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: REGIDORA DELEGADA D’HISENDA, CONTRACTACIÓ I
ESTADÍSTICA
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Vocal 5 (Secretari accidental)
Miguel A. Dot Ramis

Vocal 6 (Interventor accidental)
Gorka Muntaner de Diego

Secretari:
Sebastià Gallardo de Arriba

- Han justificat la seva absència:
o Pere J. Malondra Sánchez

El president de la Mesa obri la sessió i demana al secretari que doni trasllat de les
actuacions portades a terme en relació a aquesta contractació.

El Secretari de la Mesa informa del següent:

 En data 4 de maig de 2.016, la Regidora delegada d’hisenda, contractació i
estadística va aprovar l’expedient de contractació, el Plec de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques que han de regir l’adjudicació
del contracte de gestió de servei públic, modalitat de concessió, de recollida selectiva
de les fraccions de paper-cartró, vidre i envasos lleugers del municipi d’Alcúdia,
mitjançant procediment obert, oferta econòmica més avantatjosa i diversos criteris
d’adjudicació, tramitació d’urgència, i així mateix va resoldre sotmetre a informació
pública els plecs al perfil del contractant i al BOIB núm. 61 de data 14 de maig de
2016, per termini de 10 dies naturals a efectes de reclamacions i convocar-ne
simultàniament, la licitació.

 En data 18 de maig de 2.016, la Regidora Delegada d’Hisenda, contractació i
Estadística va dictar resolució de correcció d’errades, la qual es va publicar al BOIB
BOIB 64/2016, de 21 de maig, per la que es corregeix errada aritmètica advertida en
l’import del cànon de licitació, i es convocava novament la licitació.

 El cànon mínim de licitació és de 1.196’74 €
 El termini de presentació d’ofertes finalitzava dia 30 de maig de 2016 a les 14hores.
 El Secretari de la Mesa passa a donar compte de les propostes presentades en la

licitació, pel seu ordre cronològic de presentació al Registre d’Entrada de
l’Ajuntament, les quals es transcriuen a continuació:

NÚM.
ORD

ENTITAT
LICITADORA NIF RGE

FAX
CORREUS

DATA
PRESENTACIÓ

OFERTA

1 URBASER SA A79524054 4461/2016 NO 30/05/2016

2 LIMPIEZAS URBANAS DE MALLORCA, SA A07115694 4467/2016 NO 30/05/2016

La Mesa va acordar l’admissió de totes les propostes presentades
 A continuació la Mesa va procedir a l’obertura del sobre núm. 3 de la licitació:

Proposta tècnica (criteris avaluables amb fórmula), el contingut de la proposta es
llegeix en veu alta per a tots els assistents:
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NÚM.
ORD

ENTITAT
LICITADORA

Àrees
ofertes

Increment
Freqüències

Punts
Adhesius

punts
Aofertes

Punts
freqüències

TOTAL
PUNTS

PROPOSTA
TÈCNICA

1

URBASER
SA

0

2 LUMSA 15 15 5 10 5 20

 Acte seguit es va obrir el sobre núm. 2, oferta econòmica (Annex I), amb el següent
resultat:

NÚM.
ORD

ENTITAT
LICITADORA

CANON
MENSUAL
OFERTA

PUNTS
OFERTA

PREU
1 URBASER SA 3.590,23 € 66,95
2 LUMSA 4.289,74 € 80,00

La Mesa va fer constar que l’empresa URBASER SA ha inclòs en el sobre relatiu a
l’oferta econòmica la declaració responsable del model de l’annex 3 del PCAP relatiu a
les millores de la proposta tècnica. La Mesa, per unanimitat, va considerar que no ha de
ser objecte de valoració dita documentació, atès que s’ha inclòs en el sobre núm. 2 de
l’oferta econòmica i no s’ha presentat conforme es requeria en el PCAP en el sobre 3 de
la proposta tècnica.

D’acord amb l’anterior la Mesa va efectuar la classificació de les ofertes, amb el
següent resultat:

NÚM.
ORD

ENTITAT
LICITADORA

CANON
OFERTA

PUNTS
OFERTA

PREU
Punts

Adhesius
punts

Aofertes
Punts

freqüències
TOTAL
PUNTS

Ofertes
Desprop.
(+7,5%)

1 URBASER SA 3.590,23 € 66,95 0 0 0 66,95 100’00 %

2 LUMSA 4.289,74 € 80,00 5 10 5 100,00 119’48 %

 A la vista del resultat anterior, la Mesa va acordar requerir a la licitadora LUMSA,
per considerar que la seva oferta podria incórrer, en principi, en valors anormals o
desproporcionats per tal que justifiqui la valoració de l'oferta i precisi les condicions
de la mateixa, i perquè justifiqui i asseguri el compliment normal d’aquesta,
atorgant-li audiència per un termini de CINC DIES HÀBILS.

 Així mateix la mesa, atesa la urgència del procediment i per raons d’economia
procedimental, va acordar requerir l’entitat LIMPIEZAS URBANAS DE
MALLORCA, SA, amb NIF: A-07115694, per tal que en el termini màxim de
CINC dies hàbils comptadors des del dia següent a la recepció, presenti la
documentació indicada en els plecs i constitueixi la garantía definitiva en qualsevol
de les formes regulades en l’art. 96 del text refós de la LCSP, com a oferta més
avantatjosa en la licitació, d’acord amb la seva oferta, per un cànon de QUATRE
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MIL DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS D’EURO MENSUALS (4.289’74 €/mensuals), i així mateix amb
subjecció a les millores ofertes per la licitadora consistents en:

- Instal·lar i mantenir un adhesius de 50x50 a cada contenidors i retirar els
anteriors i deteriorats.

- 15 Àrees d’aportació.
- 15 Neteges

 En data 7 de juny de 2.016 (RGE 4692/2016), la mercantil LUMSA, SA va
presentar escrit amb informe justificatiu de la seva oferta, sol·licitant es tengui per
evacuat el tràmit i per justificada l’oferta.

 En data 9 de juny de 2.016, l’Interventor accidental ha emès informe en relació a la
justificació presentada per l’entitat LUMSA, SA, en el qual conclou que l’oferta no
pot ser considerada anormal o desproporcionada, d’acord amb la justificació
presentada per la licitadora, al qual es dóna lectura i s’ordena que s’adjunti a l’acta
de la present sessió, i es dóna per reproduït.

 Així mateix, en data 9 de juny de 2.016 (RGE 4799/2016), l’entitat LUMSA SA ha
presentat davant aquesta corporació la documentació acreditativa del compliment de
condicions establerta a l’article 146, així com la documentació acreditativa del
compliment de les obligacions establertes a l’article 151 TRLCSP, d’acord amb els
termes establerts en el plec de clàusules administratives particulars que regeixen la
licitació.

 En data 9 de juny de 2.016, s’ha emès informe conjunt de Secretaria i Contractació
de valoració i qualificació de la documentació presentada per la licitadora
seleccionada com a oferta més avantatjosa, que qualifica de conformitat la
documentació presentada i informa favorablement l’adjudicació del contracte a
l’entitat LUMSA SA, al qual es dóna lectura i s’ordena que s’adjunti a l’acta de la
present sessió, i es dóna per reproduït.

A continuació, la Mesa en relació a la justificació de l’oferta que ha realitzat l’entitat
LUMSA, SA, acorda tenir per justificada l’oferta presentada, considerant que no incorre
en valors anormals o desproporcionats

Una vegada realitzada la deliberació, es procedeix per la Mesa a l’acte públic per a a
donar compte del tràmit de justificació de les ofertes desproporcionades, i si s’escau,
proposta d’adjudicació del contracte:

Hi assisteixen:

- Un representant que afirma actuar en nom de l’entitat LUMSA, SA.

D’acord amb el fins ara exposat, la Mesa acorda:
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Primer.- Considerar justificada l’oferta presentada per la licitadora seleccionada en la
licitació com a oferta més avantatjosa econòmicament, LUMSA SA, la qual es
considera que pot ser complida i no incorre en valors anormals o desproporcionats.

Segon.- Qualificar de conformitat la documentació presentada per l’entitat LUMSA,
SA, com a oferta seleccionada com a més avantatjosa econòmicament, i com a vàlida i
suficient la garantia definitiva aportada per la licitadora, de conformitat amb l’informe
emès per contractació i Secretaria, i proposar l’adjudicació del contracte a l’entitat
LIMPIEZAS URBANAS DE MALLORCA, SA, amb NIF: A-07115694, per ser
l’oferta més avantatjosa, per un d’acord amb la seva oferta, per un cànon que abonarà a
l’Ajuntament de QUATRE MIL DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB
SETANTA-QUATRE CÈNTIMS D’EURO MENSUALS (4.289’74 €/mensuals), i així
mateix amb subjecció a les millores ofertes per la licitadora consistents en:

- Instal·lar i mantenir un adhesius de 50x50 a cada contenidors i retirar els anteriors i
deteriorats.

- 15 Àrees d’aportació.
- 15 Neteges en la durada del contracte

Tercer.- Elevar a l’òrgan de contractació aquesta proposta d’adjudicació.

Quart.- Publicar l’acta de la sessió al tauler de contractació (perfil del contractant), als
efectes pertinents i d’informació als licitadors.

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, quan són les 9:30 h de la data indicada
a l’encapçalament, del contingut de la qual s’estén la present acta, de la que com a
Secretari, don fe, amb el vist i plau de la Presidenta.

El secretari de la Mesa El president

Sebastià Gallardo de Arriba Joaquín Cantalapiedra Aloy
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