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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
OBERTURA SOBRE B – VALORACIÓ CRITERIS 

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ 
  

 
Denominació: RECOLLIDA I TRANSPORT DE VEHICLES CONSIDERATS RESIDU 
SÒLID URBÀ PER A LA SEVA DESCONTAMINACIÓ EN CENTRES DE 
TRACTAMENT ESPECÍFICAMENT AUTORITZATS. (Exp. 24/2017) 
 

Procediment obert, tramitació ordinària, un únic criteri  de selecció de l’adjudicatari  
 
Pressupost màxim de licitació a l’alça a satisfer pel contractista a favor de l’Ajuntament 
fixat en: 
- Motocicletes i ciclomotors:     7 euros 
- Turismes i vehicles de pes inferior a 3.500 kg                      45 euros 
- Vehicles de pes superior a 3.500 kg            200 euros 
 
Lloc: Secretaria 

Data: 7 de setembre de 2017 

Horari: 12:05 a 12:10 hores 

 
Assistents: 

President de la Mesa:  

Pedro Rosselló Cerdà 
 

Vocals: 

 Isabel M. Fuster Fuster, secretària general acctal. 

 Norberto Gonzalez Osorio, interventor municipal. 
 Isabel Febrer Gelabert, delegada de contractació 

 

Secretària de la Mesa: 
Catalina Rosa Pons Taberner 

 

Assisteix el Sr. Juan Antonio Salmeron en representació, segons manifesta, de l’empresa DRA 
BALEAR 

 

Desenvolupament de la sessió 
 
L’objecte de la sessió és procedir a l’obertura del sobre B de la única plica admesa, la 

presentada per DRA BALEAR SL que conté la proposició econòmica, amb el següent resultat: 

  
Tipus de licitació: . 

 

- Motocicletes i ciclomotors:      7 euros 

- Turismes i vehicles de pes inferior a 3.500 kg                       45 euros 
- Vehicles de pes superior a 3.500 kg              200 euros 

 

Oferta: 
 

Motocicletes i 

ciclomotors 

Turismes i vehicles de pes 

inferior a 3.000 kg 

Vehicles de pes 

superior a 3.500 kg 

7,00 € 85,00 € 200,00 € 

 

 



la Mesa per unanimitat eleva a l’òrgan de contractació la següent 

 

PROPOSTA: 
 

1) 

 
a) Adjudicar al licitador DRA BALEAR SL, amb CIF B57104358 el contracte del servei de 

recollida i transport de vehicles considerats residu sòlid urbà per a la seva descontaminació en 

centres de tractament específicament autoritzats, per un termini màxim de 2 anys a comptar des 
del dia de la data que s’estableixi en la formalització del contracte per a l’inici del servei, pels 

preus següents:  

 

Motocicletes i 
ciclomotors 

Turismes i vehicles de pes 
inferior a 3.000 kg 

Vehicles de pes 
superior a 3.500 kg 

7,00 € 85,00 € 200,00 € 

 

 
b) Publicar aquesta resolució al perfil del contractant i notificar-la al licitador juntament amb les 

actes de la Mesa de Contractació, documents que contenen la informació necessària exigida per 

l’article 151.4 de la TRLCSP, i que constitueixen el fonament jurídic per a la motivació 
d’aquest acord.  

 

2) 

a) Que l’òrgan de contractació requereixi al licitador perquè en el termini màxim de 10 dies 
hàbils comptadors des del següent a aquell en què hagi rebut aquest requeriment, presenti la 

documentació exigida com a requisits previs a l’adjudicació, assenyalats a la clàusula 11 del 

PCA de conformitat amb l’art. 146.1 i 151.2 del TRLCSP, entre la documentació prèvia també 
haurà de constituir la garantia definitiva corresponent al 5% de l’import del valor estimat del 

contracte (34.986 euros, activitat exempta d’IVA) d’adjudicació (import garantia: 1.749,30 
euros), establerta al plec de clàusules administratives que regeix aquesta autorització, presentant 
en aquest termini, davant l’òrgan de contractació, la documentació justificativa d’haver-la 

constituïda. 

 

b) Advertir que de no complimentar-se adequadament aquest requeriment en el termini 
assenyalat s’entendrà que el licitador retira la seva oferta. 

 

3) Publicar aquesta acta al perfil del contractant  
     

El president  signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe. 

 

La secretària    El president    Els vocals 


