
 ACTA NÚM. 10 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EL NOU D'AGOST DE DOS MIL DIVUIT

ASSISTENTS

Martí Fornés Carbonell, batle.
Miquel Porquer Tugores, 1r. tinent de batle
Margalida M. Forteza Bennasar, 2na. tinenta de batle
Juan Escalas Noceras,  3r. tinent de batle 
Antoni Serra Sastre, 4t. tinent de batle
Damiana Ramis Ramis, regidora.
Maria Perelló Cladera, regidora
José Juan Aguiló Ramis, regidor
Rafel Gelabert Boyeras, regidor
Margalida Portells Sastre, regidora
Martí Siquier Sastre, regidor
Jaume Payeras Serra, regidor
Miquel Àngel Tortell Frontera, regidor

A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Muro, essent el dia 9 d'agost de 2018, es
reuneix l’Ajuntament Ple, prèvia convocatòria i citació feta en legal forma a l’objecte de
celebrar sessió extraordinària.

Hi és present la secretària accidental, Antònia Cladera Perelló, per donar fe de l’acta.

Convocada la sessió per a les 8’00 hores, es declara oberta essent les 8'05 hores,  i es
tracten els següents punts de l’ordre del dia:

1.-  EXPEDIENT  DE  CONTRACTACIÓ  SUBJECTE  A  REGULACIÓ
HARMONITZADA,  MITJANÇANT  PROCEDIMENT  OBERT,  OFERTA
ECONÒMICAMENT  MÉS  AVANTATJOSA,  AMB  DIVERSOS  CRITERI S
D’ADJUDICACIÓ,  PER  A  LA CONCESSIÓ  DE  LA GESTIÓ  DEL SERVEI
PÚBLIC  DE  RECOLLIDA  DE  RESIDUS,  GESTIÓ  DE  PARCS  VER DS,
RECOLLIDA I GESTIÓ DE PAPERERES DEL MUNICIPI I NETE JA VIÀRIA
DEL NUCLI DE MURO (EXP. 28/2017).   ADJUDICACIÓ DEL  CONTRACTE.

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que el seu grup s'abstendrà,
perquè considera que la part econòmica és elevada, i qüestiona si realment es veurà
traslladat al servei. I per altra banda la gestió de parcs verds també tenia mancances. La
nova contractació suposa un increment entre tres i quatre milions d'euros. Esperam que
en faceu un seguiment.

El  Sr.  Martí  Siquier,  regidor  del  grup  municipal  PSIB-PSOE,  diu  que  també
s'abstendran perquè no estan d'acord amb el plec de condicions.

El  Sr.  Jaume  Payeras,  portaveu  del  grup  municipal  MES-APIB,  diu  que  també
s'abstendran. Fa 10 anys, es varen dur a terme unes millores sustancials, ara aquest nou 
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contracte suposa 4 milions d'euros més. Aquesta UTE torna a guanyar. Crec que heu de
fer un seguiment a l'empresa, que  hi ha moltes queixes dins el poble de Muro.

El  Sr.  Martí  Fornés,  batle,  diu que aquest  augment econòmic de 4 milions d'euros,
suposa  un  augment  del  servei.  La  inclusió  de l'orgànica  i  la  neteja  viària  és  prou
important. El plec de condicions contemplava les millores.

Vist l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de maig de 2018 relatiu a exclusió de
licitadors, classificació de l'oferta i requeriment a la U.T.E LUMSA-FCC, perquè presentàs
la  documentació  acreditativa  d'estar  al  corrent  de  les  obligacions  tributàries  i  de  la
seguretat social, de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o
adscriure  a  l’execució del  contracte  de conformitat amb l’article  64.2  del  TRLCSP i
d’haver constituït la garantia definitiva.

Atès que l'interessat ha presentat, mitjançant escrit amb registre d'entrada de data 27 de
juliol de 2018,  la documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries
i de la seguretat social, de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a
dedicar  o  adscriure  a  l’execució  del  contracte  de  conformitat  amb l’article  64.2  del
TRLCSP i d’haver constituït la garantia definitiva per un import total de 610.725,72 euros;
endemés  de  l'escriptura  de  constitució  de  la  UTE  LIMPIEZAS  URBANAS  DE
MALLORCA S.A.  I  FOMENTO  DE  CONSTRUCCIONES  Y  CONTRATAS  S.A.,
anomenada UTE SU MURO; i la justificació de pagament de l'anunci de licitació .

Vist l'informe favorable de la Comissió de Medi Ambient de data 6 d'agost de 2018.

El Ple de l'Ajuntament, amb set vots a favor dels grups municipals CDM, PP i El PI, i
sis abstencions dels grups municipals UIM, PSIB-PSOE i MÉS-APIB, acorda:

1r.  Excloure  els  següents  licitadors:  AUDECA  (GRUPO ELECNOR),  FOBESA
GESTION MEDIOAMBIENTAL  i URBASER S.A, de conformitat amb l'informe de
l'enginyer industrial de data 20 d'abril de 2018, i l'acta de la mesa de contractació de data
30 d'abril de 2018, pels motius següents: 

- Inclusió dintre del sobre C de documentació avaluable de forma objectiva.

A més  a  més  l'empresa  FOBESA GESTION MEDIOAMBIENTAL no  compleix  el
requisit dels plecs relatius a les exigències de vehicles 100% elèctrics: Recolector 5 m3 i
vehicle volquet 3.5 tm.

2n.- Adjudicar el contracte  de gestió del servei de recollida de residus, gestió de parcs
verds, recollida i gestió de papereres del municipi i neteja viària del nucli de Muro a la
U.T.E.  LIMPIEZAS  URBANAS  DE  MALLORCA  S.A.  Y  FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.,  anomenada UTE SU MURO, amb NIF
U16583270; amb un percentatge de baixa sobre els preus unitaris de licitació del 9%, i
amb un import  de 24.429,03 euros de la campanya anual  de sensibilització  per  a  la
recollida selectiva; i una durada de 10 anys a comptar de conformitat amb la clàusula
onzena del plec de prescripcions tècniques.
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3r.- Disposar la despesa per l'import de 208.640,34 euros amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries 1621.227013 i 1630.22717  del pressupost de l'exercici de 2018.

4t.- Publicar anunci d'adjudicació en l'antic perfil de contractant, i en el diari oficial de
la unió europea.

5è.-  Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

6è.- Notificar a l'empresa adjudicatària el present acord, citant-la per a la signatura del
corresponent contracte.

La formalizació no podrà fer-se efectiva abans de que transcorrin 15 dies hàbils des del
moment que es remeti la notificació d'adjudicació als licitadors, donat que es tracta d'un
contracte  susceptible  de  recurs  especial  en  matèria de  contractació,  i  conforme  a
l'establert a l'article 40.1 del RDL 3/2011.

7è.- Facultar el Sr. batle per a la signatura del corresponent document contractual.

Arribats a aquest punt, el Sr. batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les
08.15 hores del dia 9 d'agost de 2018, de la qual estenc, com a secretària accidental,
aquesta acta.
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