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DDeeppaarrttaammeenntt  
eemmiissssoorr::  

Secretaria 

PPrroocceeddiimmeenntt::  Contractació Menor 

NNúúmm..  dd’’eexxppeeddiieenntt::  CM2015/000477 

AAssssuummppttee::  IInnvviittaacciióó  ppeerr  ppaarrttiicciippaarr  eenn  eell  pprroocceeddiimmeenntt  ppeerr  aaddjjuuddiiccaarr  eell  
ccoonnttrraaccttee  mmeennoorr  ddee  sseerrvveeiiss  ppeerr  dduurr  aa  tteerrmmee  ll’’eellaabboorraacciióó  ddeellss  
pplleeccss  ddee  ccoonnddiicciioonnss  ppeerr  aa  llaa  ccoonnttrraaccttaacciióó  ddeell  sseerrvveeii  mmuunniicciippaall  
ddee  rreeccoolllliiddaa  ddee  rreessiidduuss..  

 
 
Actualment l’Ajuntament es troba en fase d' elaboració d’un pla de residus. Per altra 
banda properament finalitza el contracte de recollida de residus en el terme 
municipal. És intenció d’aquest Ajuntament procedir a iniciar el procediment de 
contractació per a la recollida de residus basat en aquells aspectes que es concretin 
del pla de residus. 
 
Per tant del que es tracta és adjudicar la redacció del plec de condicions tècniques i 
també una proposta de plec de condicions administratives, parant especial atenció 
als criteris d’adjudicació. 
 
En quant a la redacción del plec de condicions tècniques s'ha de fer un primer 
esborrany del plec per a la contractació del servei basat en les actuacions que es 
vulguin inclure del Pla de Residus d'Inca. El plec s'elaborarà tenint com a objectiu 
concret assegurar una dinàmica de treball per part de l'empresa adjudicatària que 
garanteixi una correcta implantació i seguiment de la recollida de residus tant de 
rebuig (RSU) com les fraccions selectives. En el plec s'establiran els procediments 
per al seguiment del compliment i qualitat del servei per tal de garantir la prestació 
d'un servei digne durant la totalitat del temps de duració de la contrata. Una vegada 
es disposi de l’esborrany, es farà una presentación als tècnis i regidors  de 
l'Ajuntament per tal que coneguin el seu redactat i en puguin fer aportacions. Es 
revisarà la totalitat del plec per tal de fer-ne suggeriments que pugin donar un valor 
afegit i incrementar els objectius de reducció i reciclatge del municipi. 
 
Una vegada acordat el text del plec tècnic s'entregarà la versió definitiva  i la 
proposta de text per al plec administratiu, parant especial atenció als criteris 
d'adjudicació. 
 
Pel que fa a la temporalització de la revisió del plec, es tindrà en compte la urgència 
d'iniciar el procés de contractació. 
 
Temporalització: 
 
* 31 de març de 2016: Elaboració del primer esborrany del plec tècnic. 
* 30 d'abril de 2016:    Entrega del plec tècni i el plec administratiu definitius. 
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Comprendrà: 
 
* Elaboració del plec de prescripcions tècniques. 
* Elaboració del plec de prescripcions administratives. 
* Presentació dels resultats i assistència a reunions tècniques. 
* Assessorament en les valoracions tècniques segons els criteris d’adjudicació. 
 
 
El pressupost màxim d’elaboració d’aquests treballs s’estableix amb la quantitat 
màxima de sis mil euros (6.000 €) 
 
Es podran presentar les ofertes fins dia 21 de desembre de 2015, a les 14 hores. 
 
 
Inca, 14 de desembre de 2015  
 
 
El batle-president  
  
  
  
  
SSiiggnn..  Virgilio Moreno Sarrió 
 
 
 


