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DDeeppaarrttaammeenntt  eemmiissssoorr::  Secretaria 

PPrroocceeddiimmeenntt::  Cont. Serveis Públics Obert 

NNúúmm..  dd’’eexxppeeddiieenntt::  SPO2012/000138 

AAssssuummppttee::  Publicació en el perfil del contractista de l’adjudicació 
definitiva del contracte de gestió de servei públic de retirada, 
descontaminació i tramitació de baixa dels vehicles declarats 
fora d'ús en el dipòsit de l'Ajuntament d'Inca 

 
Amb reserva dels termes en que resulti aprovada l’acta de la sessió ordinària, 
advertència que es realitza en compliment del art. 206 del RD 2.568/1986, de 28 de 
novembre, la Junta de Govern, a la seva sessió de dia 24 d’ctubre de 2012, va 
aprovar el següent acord: 
 
“Tramitat l’expedient de contractació i emès informe per part dels serveis tècnics 
municipals de ponderació dels criteris d’adjudicació disposats en el plec de 
condicions; 
 
En data 5 d’octubre de 2012, la mesa de contractació va aprovar la proposta 
d’adjudicació del contracte de gestió de servei públic de retirada, descontaminació i 
tramitació de baixa dels vehicles declarats fora d'ús en el dipòsit de l'Ajuntament 
d'Inca a l’empresa DRA BALEAR, SL per esser la que ha obtingut major puntuació, 
per la qual cosa se li va requerir perquè diposités la fiança definitiva i presentés la 
documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries i de la seguretat social, disposar dels mitjans que s’hagués compromès a 
dedicar o adscriure a l’execució del contracte. 
 
En data 19 d’octubre de 2012, l’empresa  va dipositar fiança definitiva. Pel que fa a 
la resta de la documentació requerida es comprovar que ja havia estat presentada 
per la qual cosa no es considera necessari que es tornàs presentar, per això 
procedeix l’adjudicació del contracte de gestió de servei públic de retirada, 
descontaminació i tramitació de baixa dels vehicles declarats fora d'ús en el dipòsit 
de l'Ajuntament d'Inca, per la qual cosa se sotmeten a la consideració de la Junta de 
Govern les següents PROPOSTES D’ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar l’informe emès pel sr. Pere Mestre, enginyer municipal, que 
s’adjunta a aquesta proposta. 
 
SEGON.- Declarar vàlida la licitació del procediment per a l’adjudicació del contracte 
de gestió de servei públic de retirada, descontaminació i tramitació de baixa dels 
vehicles declarats fora d'ús en el dipòsit de l'Ajuntament d'Inca i en conseqüència 
aprovar l’adjudicació del contracte a l’empresa per esser la que ha obtingut major 
puntuació del concurs, sota les següents condicions: 
 
1.- Condicions econòmiques: el contractista haurà d’abonar en concepte de cànon la 
quantitat oferta de: 
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- Cànon per la retirada, descontaminació i tramitació de la baixa d’un vehicle de 122 
€. 
- Cànon per la retirada, descontaminació i tramitació de la baixa d’una motocicleta de 
55 €. 
 
2.- Altres condicions: l’adjudicatari haurà d’executar el contracte donant compliment 
al projecte i a la seva proposta tècnica, especialment pel que fa a les millores 
descrites en la seva proposta tècnica: 
- Impressió de 5.000 tríptics informatius per a una campanya per a donar a conèixer 
el servei.  
- Impressió de 5.000 tríptics per a la pròxima Fira ecològica. 
- Telèfon directe d’atenció ciutadana. 
- Web amb accés restringit al personal autoritzat de l’ajuntament per consultar l’esta 
en què es troben els serveis sol·licitats. 
- Telèfon 24 hores d’urgències per a atendre els serveis que l’ajuntament consideri 
urgents. 
- Establiment de sistemes operatius per a la reducció del termini de recollida de 
vehicles, passant d’un termini de 2 setmanes a un màxim de cinc dies hàbils. 
- Els vehicles amb permís de circulació a l’Ajuntament d’Inca seran donats de baixa 
gratuïtament. 
 
TERCER.- Facultar el Sr. Batle-president per a la signatura del contracte. 
 
QUART.- Comunicar aquesta adjudicació als licitadors i publicar-la en el perfil del 
contractista.” 
 
El qual es publica en el perfil del contractista de conformitat amb el que disposa el 
plec de condicions i l’art.137 de l’LCSP. 
 
Inca, 24 d'octubre de 2012  
El batle-president 

 
 
Sign. Rafel Torres Gómez 
 
 


