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PROPOSTA ACORD 

  

El Ple de l’Ajuntament en data 22 de febrer de 2016 va aprovar, l’estudi econòmic, el 

Plec de condicions econòmico-administratives i el plec de prescripcions tècniques que 

ha de regir la contractació de la concessió administrativa del servei públic municipal de 

recollida i transport de fems, gestió integral de parcs verds del municipi i neteja viària, 

del terme municipal de Santa Margalida. 

 

Dutes a terme les actuacions procedimentals adients, finalment per acord de 

l’Ajuntament Ple de dia 28 de setembre de 2016, s’acordà adjudicar l’execució del 

contracte abans esmentat a l’entitat AUDECA SLU amb CIF B-33302696, d’acord amb 

el plec de clàusules econòmico-administratives particulars i prescripcions tècniques, i 

millores contingudes a l’oferta presentada. 

 

La concessionària AUDECA SLU ha presentat escrit, amb registre d’entrada nº 6290 de 

data 12 de setembre de 2018, en el que es sol·licita actualització del valor de superfície  

, així com la diferència de facturació corresponent als anys 2017 i 2018.  

 

Juntament amb l’escrit, s’adjunta còpia dels quadres nº 5 corresponent als anys 2017 i 

2018, de l’enquesta que duu a terme anualment el Ministeri d’Hisenda i 

Administracions Públiques, de infraestructures viàries.  

 

Així mateix s’adjunta càlcul de facturació pendent fins a 1 de setembre de 2018, en el 

que s’inclou:  

Any 2017, per import de 12.788,65, més els imposts corresponents. 

Any 2018, per import de 8.525,77€, més els imposts corresponents, fins a 1 de setembre 

de 2018.  

 

Vist que el Plec de prescripcions tècniques que regeixen aquest contracte estableixen a 

la clàusula 6: “En el caso de la limpieza viaria, cada año se revisará la superficie vigente 

que figura en la encuesta de infraestructuras y equipamientos locales del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas, cuadro 05 de infraestructuras viarias 

correspondiente al municipio de Santa Margalida. De dicho cuadro, se toman los valores 

correspondientes a los tipos CA y OT que presenten un estado B (bueno). Actualmente, 

y como punto de partida, se toma el valor resultante de superficie vigente de 592.569 

m2.” 

 

Vist l’informe emès en data 1 d’octubre de 2018 per l’enginyer industrial assessor 

municipal, considerant correcta la petició de AUDECA SLU, de conformitat amb 

l’establert en la Disposició Addicional Segona del TRLCSP, aquesta batlia proposa al 

Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 

 

ACORDS  

 

 

1r.- Aprovar la revisió de la superfície vigent del contractació de la concessió 

administrativa del servei públic municipal de recollida i transport de fems, gestió 
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integral de parcs verds del municipi i neteja viària, del terme municipal de Santa 

Margalida, essent aquesta 613.832 m2.  

 

2n.- Autoritzar la despesa corresponent de l’1 de gener de 2018 al 31 d’octubre de 2018 

a un import de 10.657,20€ més IVA, i corresponent a l’any 2017 a un import de 

12.788,65€ més IVA, tot això amb càrrec a l’aplicació pressupostària 16322700 del 

vigent pressupost municipal. 

 

3r.- Notificar al present acord a AUDECA SLUi al negociat d’intervenció municipal als 

efectes procedents. 

 

 

No obstant, l’Ajuntament Ple, amb el seu superior criteri, acordarà. 

 

Santa Margalida, 23 d’octubre de 2018 

El Batle         

       

 

 

 

Joan Monjo Estelrich       
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