PROPOSTA DE BATLIA
En data 25 de gener de 2018 el Ple de la Corporació va aprovar els plecs de clàusules
administratives i tècniques particulars que han de regir la prestació del contracte de
servei de gestió del parc verd i recollida de voluminosos del terme municipal
d’Esporles( publicat al BOIB de dia 06 de febrer de 2018 número 17 ).
Vista l’acta de la Mesa de contractació de data 23 de febrer de 2018 on es proposa al
Ple de la Corporació l’adjudicació a DEIXALLES SERVEIS AMBIENTALS EL, S.L
Amb data 23 de febrer de 2018 va tenir lloc l'acte públic d'obertura de les ofertes
econòmiques i documentació tècnica, procedint-se a la classificació de les
proposicions presentades per ordre decreixent, en els termes assenyalats a art.
151.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
En data 05 de març de 2018 la Mesa va acordar requerir a l'empresa licitadora
DEIXALLES SERVEIS AMBIENTALS EL, S.L per tal que en el termini de cinc
dies hàbils, a comptar des del dia següent a aquell en què hagués rebut el requeriment,
presentés la documentació justificativa d'aquell en què hagués rebut el requeriment,
presentés la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzés a l'òrgan de
contractació per obtenir de forma directa l'acreditació d'això, de disposar dels mitjans
que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme
a l'art. 64.2,, documentació que va presentar dia 12 de març de 2018.
La competència per a l'adjudicació del contracte correspon al Ple de la Corporació
segons allò establert en la Disposició Addicional 2ª del Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic..
En data 23 de febrer de 2018 es va acordar per la Mesa seleccionar com a adjudicatària
a l'esmentada empresa licitadora DEIXALLES SERVEIS AMBIENTALS EL, S.L.
A la vista de l'anterior, y d'acord amb l'establert als l'art. 151 i 161 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, es dicta el següent, PROPOSO a l’Ajuntament ple
l’adopció del present ACORD:
PRIMER.- Adjudicar el contracte de serveis de gestió del Punt Verd i recollida de
voluminosos del municipi d’Esporles a l'empresa licitadora DEIXALLES SERVEIS
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AMBIENTALS EL, S.L
SEGON.- Comprometre la despesa com a preu del contracte amb càrrec a la partida
corresponent del Pressupost municipal en vigor.
TERCER.- Notificar la present adjudicació a l'adjudicatari, publicant-se així mateix en
el perfil del contractant de l'Ajuntament, en els termes previstos a l'art. 151.4
TRLCSP.
QUART.- Procedir a la formalització del contracte en els termes que estableix l'art.
156.3 TRLCSP .
No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà.
Esporles, document signat electrònicament.
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