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El cost màxim anual per a la realització d’aquest servei s’estableix en
65.000 euros, més el 18% d’IVA (11.700 €). Total cost anual per a l’Ajuntament
76.700’00 euros.
5. Garanties
Provisional: Queda dispensada
Definitiva: 5% del preu d’adjudicació IVA exclòs.
6. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats a partir del següent
al de la publicació d’aquest anunci en el BOIB, de les 9 a les 14 hores, si el
darrer dia fos inhàbil o fos dissabte es prorrogarà fins el primer dia hàbil
b) Documentació a presentar: La que estableix la clàusula 15 del plec de
clàusules administratives.
c) Lloc de presentació:
1r. Entitat: Registre d’entrada de l’Ajuntament de Manacor
2n. Domicili: plaça Convent, 1
3r. Localitat i codi postal: Manacor 07500.
4t. Fax: 971849133
5t. Correu electrònic: imarti@manacor.org
6è. Telèfon: 971849110
7. Obertura de les ofertes
El sobre A (documentació administrativa) serà qualificat per la Mesa de
Contractació el primer dia hàbil següent a aquell en que acabi el termini de presentació de proposicions.
L’acte públic d’obertura de les proposicions relatives als criteris la ponderació dels quals depèn d’un judici de valor (sobre B), es celebrarà el sèptim
dia natural, a comptar des de l’obertura de la documentació administrativa a las
12 hores a l’edifici administratiu (2n pis, Ajuntament nou), procedint seguidament per la Mesa a la seva valoració. En el supòsit de coincidir amb dia inhàbil
o dissabte es prorrogarà al dia hàbil següent.
8. Documentació requerida per acreditar la solvència econòmica i tècnica
Solvència econòmica i financera, s’acreditarà d’acord preveu l’art 64.1a)
‘Informe d’entitats financeres en el qual s’acrediti la solvència de l’entitat per
assumir els risc derivats d’aquest contracte’.
Solvència tècnica o professional, s’acreditarà per qualsevol dels dos mitjans que es preveuen a continuació ( l’art. 67a) ó h) LCSP):
a) ‘Una relació dels principals serveis de característiques similars al que
es objecte de licitació, realitzats en els darrers tres anys que inclogui import,
dates i beneficiaris públics o privats. S’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sia una entitat del sector
públic o quan el destinatari sia un privat, mitjançant un certificat expedit per
aquest, o a falta d’aquest certificat ,mitjançant una declaració de l’empresari. ‘
h) ‘Declaració indicant la maquinaria, material i equip tècnic del que se
disposa per a l’execució del contracte, a la que s’adjuntarà la documentació
acreditativa pertinent’. S’ha d’acreditar disposar dels mitjans materials que preveu la clàusula 2 del PPT, adjuntant còpia de la fitxa tècnica en el cas dels vehicles, fotografies i qualsevol altre documentació que acrediti les característiques
dels mitjans materials.
9.Criteris d’adjudicació
A) Criteris quantificables mitjançant l’aplicació de formules:
1. Per la rebaixa sobre el cost màxim anual del servei,
sense IVA ( 65000€), d’acord amb els criteris següents:
Per les ofertes sense rebaixa: 0 punts
Per cada 1% de rebaixa sobre el cost màxim anual del servei: 1 punt.
Puntuació màxima: 35 punts.
La rebaixa proposada sobre el cost màxim anual del servei es produirà
proporcionalment sobre cada una de les tarifes ( preus unitaris) previst a la taula
de la clàusula 4 d’aquest plec.
2. Retirades masives de vehicles: oferir el servei sense cost per
l’Ajuntament per retirades masives:
- del 4rt. vehicle fins el vuitè: 4 punts
- del nové fins el dotzè: 8 punts.
Puntuació màxima per aquest apartat: 8 punts.
3. Reducció de la tarifa del servei extraordinari:
Per oferir una reducció d’un 10% sobre l tarifa establerta pel servei
extraordinari: 3 punts.
Per oferir una reducció d’un 20% sobre la tarifa establerta pel servei
extraordinari: 6 punts.
Puntuació màxima per aquest apartat: 6 punts.
10. Despeses d’anuncis
Serà de compte de l’adjudicatari la despesa derivada de la present publicació.
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Manacor, 10 de gener de 2012.
El Batle, per delegació(Decret 4807/2011), Catalina Riera Mascaro

—o—

Ajuntament de Mancor de la Vall
Num. 1105
No havent-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al
públic, queda automàticament elevat a definitiu l’acord plenari provisional de
data 2 de novembre de 2011 sobre la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa d’expedició de documents administratius, el text íntegre de la
qual es fa públic, en compliment del 103.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de
documents administratius.
A l’annex de la taxa per expedició de documents administratius s’afegeix
el seguent apartat:
Llicències relatives a animals de companyia
Concessió de llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos
Concessió de pròrroga de la llicència per a la tinença
d’animals potencialment perillosos
Inscripció en el Registre d’animals de companyia

Euros
20
15
15

Les tarifes ara afegides, estaran vigents a partir de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Contra el present acord es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent
al de la publicació del present anunci.
Mancor de la Vall, 12 de gener de 2012.
El Batle, Bernardí Coll Martorell.

—o—
Num. 1106
No havent-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al
públic, queden automàticament elevats a definitiu els acords plenaris provisionals de data 2 de novembre de 2011 sobre establiment i Ordenances de preus
públics, el text íntegre de les quals es fa públic, en compliment del 103.2 de la
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
Ordenança fiscal reguladora del preu public per a la utilització privativa
de dependències a edificis municipals.
Article 1.- Concepte.
De conformitat amb el que disposa l’article 41 del RDL 2/2004, de 5 de
març, Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’Ajuntament de Mancor de la
Vall estableix el preu públic per a la utilització privativa de dependències a edificis municipals:
CASAL DE CULTURA.
- Primer pis del Casal (Damunt el Centre de Dia)
- Local de la tercera edat
- Teatre
- Qualsevol altre dependència que s’habiliti per a usos privats
LOCAL 2on PIS ANTIC TELECLUB.
Article 2.- Obligats al pagament.
Estaran obligats al pagament del preu públic regulat per aquesta ordenança les persones o entitats que utilitzin les dependències municipals amb finalitats privades.
Article 3.- Quantia.
1.- La quantia del preu públic regulat a la present ordenança fiscal queda
fixada en el quadre de tarifes següent:
Casal de Cultura
- Primer pis del Casal (Damunt el Centre de Dia)
- Local de la tercera edat
- Teatre
- Qualsevol altre dependència que s’habiliti per a usos privats
Local 2on pis, antic Teleclub

Euros/Dia
50
50
50
50
50
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Article 4.- Gestió.
1.- L’obligació de pagar el preu públic regulat en la present ordenança
neix amb la prestació del servei o realització de l’activitat privada. No obstant,
les persones o entitats que el sol·licitin, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, hauran d’ingressar l’import total que
correspongui, en aplicació de l’article 3r, abans de l’entrega de claus.
2.- Als efectes del punt 1 anterior, els interessats reservar amb antelació
les dependències municipals regulades en la present ordenança, en el moment
de la reserva, hauran de pagar l’import total de la tarifa corresponent a la dependència reservades.
3.- Feta la reserva de qualsevol dependència municipal, si no se’n fes ús
de la mateixa per l’interessat per causes alienes a l’Ajuntament, no procedirà a
la devolució dels imports pagats.
4.- L’Associació de la tercera edat té prioritat a l’hora de fer ús del seu
local.
5.- Les associacions de Mancor de la Vall podran gaudir gratuïtament de
les dependències del primer pis del Casal de Cultura (damunt en Centre de Dia),
prèvia autorització per Decret de Batlia. L’Associació de la segona edat té prioritat a l’hora de fer ús de dit local.
Article 5.- Article 5.- Deures d’ús
a) Les instal·lacions s’han de mantenir pulcres i netes, el sol·licitant es
farà càrrec de tornar-les en les mateixes condicions que es varen entregar.
b) En cas d’haver de col·locar aparells de so, aquests no podran sobrepassar els límits d’emissió acústica. Pel que fa a les portes i finestres, aquestes es
mantindran tancades per evitar molèsties innecessàries als veïnats. L’horari
màxim per a tenir música serà fins les 24:00 hores. No obstant al exterior del
recinte es prohibeix cridar.
c) En cas de que les instal·lacions públiques sofreixin qualque desperfecte producte de l’activitat autoritzada, serà el sol·licitant el responsable d’abonar
les costes de la reparació dels menats desperfectes.
d) El incompliment d’aquests deures, implicarà la no autorització per part
de l’Ajuntament de sol·licituds futures.
Disposició final.- Entrada en vigor.
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament en
sessió celebrada el 2 de novembre de 2011, entrarà en vigor en el moment de la
seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i serà d’aplicació a partir del dia següent, quedant en vigor fins que s’acordi la seva modificació o la seva derogació expressa.
Ordenança fiscal reguladora del preu public per a la utilització de les instal·lacions del poliesportiu municipal.
Article 1er.- Concepte.
De conformitat amb el que disposa l’article 41 del RDL 2/2004, de 5 de
març, Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’Ajuntament de Mancor de la
Vall estableix el preu públic per a la utilització de les instal·lacions del poliesportiu municipal.
Article 2n.- Obligats al pagament.
Estaran obligats al pagament del preu públic regulat per aquesta ordenança les persones o entitats que utilitzin les instal·lacions esportives.
Article 3er.- Quantia.
1.- La quantia del preu públic regulat a la present ordenança fiscal queda
fixada en el quadre de tarifes següent:
Instal·Lacions
Pavelló cobert, €/ hora
Pista de bàsquet, €/hora (per pista)
Pista de tennis, €/hora (per pista)
- Utilització pels monitors per donar classes
Pista de futbol sala, €/hora (Per pista)
Abonament 5 partits pavelló cobert, €/hora (per pista)
Pista de tennis descoberta
Pista de tennis descoberta, €/hora (per pista)
- Utilització pels monitors per donar classes
Piscina municipal
Entrada, menors de 14 anys, €/dia
Entrada, majors de 14 anys, €/dia

Sense Llum

Amb Llum

30
8
1,5
30
120

40
12
2
40
160

5
1,5

10
2

1,50
3

Article 4t.- Gestió.
1.- L’obligació de pagar el preu públic regulat en la present ordenança
neix amb la prestació del servei o realització de l’activitat esportiva. No obstant,
les persones o entitats que el sol·licitin, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, hauran d’ingressar l’import total que
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correspongui, en aplicació de l’article 3r, en el moment de la sol·licitud.
2.- Als efectes del punt 1 anterior, els interessats en reservar amb antelació les instal·lacions regulades en la present ordenança, en el moment de la
reserva, hauran de pagar l’import total de la tarifa corresponent a les hores reservades.
3.- Feta la reserva de qualsevol instal·lació esportiva, si no se’n fes ús de
la mateixa per l’interessat per causes alienes a l’Ajuntament, no procedirà a la
devolució dels imports pagats, corresponents a les hores reservades.
4.- Els alumnes del Col·legi Públic Montaura i de l’Escola pública infantil podran utilitzar gratuïtament les instal·lacions a que es refereix la present
Ordenança, en l’horari i dates que proposi el Centre i a tal efecte hauran de presentar amb un mes d’antelació, la programació d’activitats a desenvolupar cada
trimestre natural, proposta que haurà d’obtenir l’aprovació de la Batlia o de la
Regidoria d’Esports, per delegació d’aquella.
Disposició final.- Entrada en vigor.
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament en
sessió celebrada el 2 de novembre de 2011, entrarà en vigor en el moment de la
seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i serà d’aplicació a partir del dia següent, quedant en vigor fins que s’acordi la seva modificació o la seva derogació expressa.
Contra el present acord es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent
al de la publicació del present anunci.
Mancor de la Vall, 12 de gener de 2012.
El Batle, Bernardí Coll Martorell.

—o—

Ajuntament de Marratxí
Num. 1110
Exp: 99/11
Com a conseqüència de l’expedient incoat en aquest Negociat per suposada infracció mediambiental, i al haver intentat la notificació sense resultat
positiu, per la present notificació del decret d’iniciació d’expedient sancionador
es notifica a l’interessat el SR. JOSE M. BENABAD GARCIA de conformitat
amb el que es disposa a l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, l’escrit de data 4 d’octubre de 2011, que transcrit diu:
‘Conformement amb el que es disposa a l’article 192.2 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, li comunico que el Sr. Batle, en data 04 d’octubre 2011, ha dictat la següent Resolució:
‘DECRET D’INICIACIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER
SUPOSADA INFRACCIÓ DE MEDI AMBIENT
Vist l’informe de la Guardia Civil realitzat en data 12 d’agost/11 referent
a una gran acumulació de residus (enderrocs) al Camí de Sa Fita núm. 414
(Finca Los Sauces) del terme municipal de Marratxí, així com haver efectuat
moviment de terres.
Atès que, en data 26 de juny/10 el senyor José Manuel Benabad Garcia ja
va ser sancionat amb una multa de 1.500euros per realitzar abocament de residus de construcció al carrer Sicilia, (exp. sanc. 57/10).
Segons aquest fet es tracta d’una infracció greu en matèria de gestió de
residus segons l’article 46.3.c) de la Llei de residus 22/2011, de 28 de juliol, on
s’especifica que son infraccions greus ‘el abandono, vertido o eliminación
incontrolado de cualquier tipo de residuos no peligrosos sin que se haya puesto
en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente’.
Davant la possibilitat de que els fets denunciats puguin ser REINCIDENTS i constituir una infracció GREU conformement amb l’article 46.3.c) de
la Llei de Residus 22/2011, així com la sanció per l’incompliment de l’article
anterior segons l’article 47.b) de l’esmentada llei de residus per infraccions
greus està entre 901€ i 45.000€. Aquesta Alcaldia en ús a les atribucions que li
confereix la normativa vigent i l’article 49 de l’esmentada Llei de Residus, té a
bé en dictar la següent:
RESOLUCIÓ
PRIMER.- Decretar la incoació de l’expedient sancionador contra el senyor JOSE MANUEL BENABAD GARCIA (DNI: 28.453.295-H) de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 14/1994 de 10 de febrer pel que s’aprova
el Reglament del Procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora, el
articles 134 a 138 de la Llei 30/1992 sobre procediment comú i el Reial Decret

