
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm. 05/2016
Caràcter: ordinària
Data: 9 de març de 2016
Horari: d’11.30 a 12.30 hores
Lloc: Casa consistorial (despatx del batle)

ASSISTENTS:

- Sr. Jaume Tomàs Oliver, batle
- Sr. Bernadí Vives Cardona
- Sr. Gregori Estarellas Mas
- Sra. Adelina Gutiérrez Bonet
- Sr. Miquel Àngel Serra Teruel
- Sra. Lucía Escribano Alés
- i Marc Rigo Manresa, secretari

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió  comença amb l’examen de l’esborrany de l’acta de la  sessió  anterior,  del
passat dia 24 de febrer, i atès que no es fa cap objecció, se sotmet a votació i s’aprova
per unanimitat.

DONAR  COMPTE  DE  DUES  RESOLUCIONS  DE  LA  DIRECTORA  GENERAL
D’ESPAIS NATURALS I BIODIVERSITAT 
A continuació es dóna compte de dues resolucions amb núm. R.E. en aquest Ajuntament
1796 i 1797 respectivament, de la directora general d’Espais Naturals i Biodiversitat, de
data 15 de febrer de 2016, per la qual s’autoritza la recuperació de cultiu a la finca Ses
Taringadetes, del terme municipal de Llucmajor, i els membres presents de la Junta es
donen per assabentats.

APROVAR EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
Seguidament  es  veu  l’expedient  de  contractació  núm.  04/2016  de  procediment  de
contractació  de  tramitació  ordinària,  per  procediment  negociat  sense  publicitat,  per
contractar  el  subministrament  de  materials  de  construcció, i  atès  que  no  hi  ha
intervencions se sotmet a votació el fons de l’assumpte i per unanimitat s’adopta l’acord
següent:

Primer. Aprovar el plec de clàusules econòmiques administratives per a la contractació,
per  procediment  negociat  sense  publicitat,  del  subministrament  de  materials  de
construcció.

Segon.  Aprovar  l’expedient  de  contractació  i  disposar  l’obertura  del  procediment
d’adjudicació, convocant procediment negociat sense publicitat, del subministrament de
materials de construcció, d’acord amb al plec de clàusules econòmiques administratives i
tècniques que s’aproven en aquesta resolució, que es consideren part integrant d’aquest
contracte.
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Tercer.  Formular  la  invitació  per  participar  en  la  licitació  a  les  següents  empreses
ALMACENES FEMENIAS, SA; CAS SOCIS, SL; MAGATZEM SES FORQUES, SL, i FANG I
RAJOLES, SL, capacitades per a la realització d’aquest subministrament.

ADJUDICAR  LA  CONTRACTACIÓ  DEL  SUBMINISTRAMET  EN  RÈGIM
D’ARRENDAMENT DE SET FOTOCOPIADORES
Tot seguit  es veu l’expedient  de contractació núm. 017/2015, on diu que  celebrada
l’obertura de pliques del  procediment negociat  per contractar el  subministrament  en
règim  d’arrendament  de  set  fotocopiadores,  amb  opció  de  compra,  i  requerida  a
l’empresa Servici Balear de Tecnologia de la Informació, SL, en virtut de l’acord de la
Junta de Govern Local de data 8 de febrer, la presentació de la documentació necessària
per formalitzar el contracte, i una vegada presentada aquesta correctament, així com la
garantia definitiva, i atès que no hi ha intervencions, se sotmet a votació el fons de
l’assumpte i per unanimitat s’adopta l’acord següent:

Primer. Adjudicar a favor de SERVICI BALEAR DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ, SL,
amb  CIF  B57094930,  la  contractació  del  SUBMINISTRAMENT  EN  RÈGIM
D’ARRENDAMENT DE SET FOTOCOPIADORES, AMB OPCIÓ DE COMPRA, pels imports
següents:

Relació de les quotes mensuals d’arrendament referides a dada un dels models (IVA no
inclòs):

Model Quota mensual Quotes Total
1.- Lexmark XM3150 (MONO A4) 13,10 € 48 628,72 €
2.- Lexmark XM3150 (MONO A4) 13,10 € 48 628,72 €
3.- Lexmark XM3150 (MONO A4) 13,10 € 48 628,72 €
4.- Lexmark XM3150 (MONO A4) 13,10 € 48 628,72 €
5.- Lexmark XS950 (COLOR A3) 86,74 € 48 4.163,69 €
6.- Lexmark XS950 (COLOR A3) 86,74 € 48 4.163,69 €
7.- Lexmark XS796dte (COLOR A4) 41,85 € 48 2.008,93 €

TOTAL 12.851,19 €
Costs de còpia per màquina amb tòner inclòs (IVA no inclòs):

Model Cost per pàgina
1- Lexmark XM3150 MONO 0.01345 €
2- Lexmark XM3150 MONO 0.01345 €

3- Lexmark XM3150 MONO 0.01345 €

4- Lexmark XM3150 MONO 0.01345 €
5- Lexmark XS950* MONO A4

MONO A3
0.010612 €
0.021225 €

COLOR A4
COLOR A3

0.157531 €
0.315063 €

7- Lexmark XS950* MONO A4
MONO A3

0.010612 €
0.021225 €

COLOR A4
COLOR A3

0.157531 €
0.315063 €

9- Lexmark XS796dte MONO 0.018286 €
COLOR 0.232571 €

Preu a abonar per  executar  l’opció de compra de cada element en finalitzar  el  seu
arrendament (IVA no inclòs):
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Model Cost opció de compra
1.- Lexmark XM3150 39,20 €
2.- Lexmark XM3150 39,20 €
3.- Lexmark XM3150 39,20 €
4.- Lexmark XM3150 39,20 €
5.- Lexmark XS950 392,02 €
6.- Lexmark XS950 392,02 €
7.- Lexmark XS796dte 280,02 €

Segon. D’acord amb el que estableixen els plecs de condicions que regeixen aquesta
licitació  i  l’article  156  del  Text  refós  de  la  Llei  de  contractes  del  servei  públic,  el
representant d’aquesta empresa haurà de personar-se al Servei de Contractació, de 9 a
14  hores,  per  formalitzar  el  contracte,  en  el  termini  màxim  de  DEU  DIES  hàbils,
comptadors des de l’endemà de la recepció per aquesta empresa d’aquesta notificació
de l’adjudicació definitiva.

Tercer. Quan, per causes imputables al contractista, no s’hagués formalitzat el contracte
dins el termini indicat, l’Ajuntament podrà acordar-ne la resolució, així com la incautació
de la garantia definitiva.

Quart.  La  classificació  de  les  ofertes  realitzada  per  la  mesa  de  contractació  és  la
següent: 

- SERVICI BALER DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ, SL
- TONERCLASS, SL

Cinquè. Desestimar l’oferta de l’empresa SISTEMAS DE OFICINA D’ES PLA, SA, ja que no
compleixen l’horari d’atenció al client establert en el plec de condicions tècniques.

Sisè. Comunicar als licitadors que no han resultat adjudicataris que abans del pròxim dia
18  d’abril  de  2016  hauran  de  passar  per  la  Secretaria  municipal  a  recollir  la
documentació administrativa. En cas contrari, s’entendrà que desisteixen i renuncien a
recollir-la.

Fora de l’ordre del dia, i després de la preceptiva declaració unànime d’urgència, es veu
l’expedient de procediment de contractació de tramitació ordinària, per procediment obert,
per  aprovar  el  plec  de  clàusules  administratives  i  tècniques  per  contractar  el  servei
d’oficines d’informació turística a s’Arenal, i atès que no hi ha intervencions se sotmet a
votació el fons de l’assumpte i per unanimitat s’adopta l’acord següent:

Primer. Aprovar el plec de clàusules econòmiques administratives per a la contractació,
per procediment obert, del servei d’oficines d’informació turística.

Segon.  Aprovar  l’expedient  de  contractació  i  disposar  l’obertura  del  procediment
d’adjudicació,  convocant  procediment  obert  per  contractar  el  servei  d’oficines
d’informació turística, d’acord amb el plec de clàusules administratives i tècniques que
s’aproven en aquesta resolució, que es consideren part integrant d’aquest contracte.
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Tercer. Publicar anunci de licitació al BOIB i al perfil  del contractant de l’Ajuntament
(www.llucmajor.org).

PRECS I PREGUNTES.
No se’n formulen.

Un cop acabats els assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta.

El batle El secretari
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