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Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda per iniciar el 
expedient de  contractació per la concessió del servei públic 
de recollida domiciliaria de residus del terme municipal d'Inca
i el seu transport.

A la vista del que disposa el art. 5.1 lletra s) del Pla Director Sectorial per a la Gestió
de  Residus  Urbans  de  l'Illa  de  Mallorca,  l'Ajuntament  d'Inca  va  encarregar  la
redacció del pla de residus municipal, el qual va ser presentat en data de 30 de març
de 2016.

Per altre banda i davant la finalització del anterior contracte de recollida de residus,
ara  en  pròrroga  fins  a  la  nova  adjudicació,  i  de  la  finalització  del  contracte  de
recollida selectiva de les fraccions de paper, cartó, vidre i envasos lleugers el proper
31  de  desembre  de  2016,  es  va  encarregar  la  redacció  de  la  documentació
necessària per el inici del expedient de contractació, tenint ja present el pla municipal
de residus. 

Vist  el  estudi  econòmic,  plec  de  prescripcions  tècniques  i  plec  de  condicions
econòmico administratives redactats per l'empresa consultora Gram (contractada en
aquests efectes)  i pels serveis tècnics municipals, per procedir a la contractació per
la concessió del servei públic de recollida domiciliaria de residus del terme municipal
d'Inca i el seu transport.

Vist  el  informe  del  enginyer  tècnic  municipal  en  el  que,  entre  altres  aspectes,
supervisa favorablement el estudi econòmic i el plec de prescripcions tècniques.

Vist l’informe conjunt favorable elaborat pel Secretari i l’Interventor municipal.

Considerant  que  el  servei  de  recollida  de  residus  es  un  servei  de  prestació
obligatòria  pel  municipi  (art.  26.1.a)  de  la  Llei  de  Bases  de  Règim Local)  i  que
l'Ajuntament no disposa de medis propis  material  i  humans per  poder  prestar  el
servei,  es  fa  necessària  aquesta  contractació  mitjançant  concessió  de  serveis
públics.

La Comissió Informativa d'Hisenda a la seva sessió de dia 21 de juliol de 2016 va
acordar elevar a la consideració del ple de l'Ajuntament les següents PROPOSTES
D'ACORD:

1r.-  Aprovar  el  estudi  econòmic,  el  plec  de  prescripcions  tècniques  i  el  plec  de
clàusules administratives particulars  per la contractació de la concessió del servei
públic  de  recollida  domiciliaria  de  residus  del  terme  municipal  d'Inca  i  el  seu
transport.
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2on.- Aprovar l’expedient de contractació, aprovar la despesa per l'any 2016 amb
càrrec a la partida pressupostària 00.162.22722 del vigent pressupost municipal i
incorporar en els futurs pressuposts municipals fins l'any 2024, inclòs, la quantitat
anual de 1.966.047,15.- euros o la que resulti adjudicada. 

3er.  Disposar  l’obertura  del  procediment  d’adjudicació,  mitjançant  concurs  amb
procediment obert per a l’adjudicació de l’esmentat contracte  de conformitat amb els
plecs de condicions economico-administratives particulars que s’aproven en aquest
acte.

4t.-  Exposar  al  públic  el  plec  de  condicions  econòmico  administratives  durant  el
termini de deu dies naturals per a la presentació de reclamacions, de conformitat
amb el que disposa l’art 188 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de
Règim Local de les Illes Balears.

5t.- En el cas de que no es presentin al·legacions al plec,  publicar aquesta licitació,
sense mès tràmits, en el Diari de l'Unió Europea, en el Butlletí Oficial del Estat  i  en
el perfil del contractista, talment com es detalla en el plec de condicions.

Inca, 21 de juliol de 2016

El president de la Comissió

Angel García Bonafé.
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