
 

 

E D I C T E 
 
Aprovat pel plenari de la Mancomunitat Pla de Mallorca, en sessió extraordinària de dia 23 
de juny de 2014, el Plec de clàusules administratives per a la contractació mitjançant 
procediment negociat amb publicitat i tramitació ordinària del servei de  Recollida i 
Tractament de Plàstics Voluminosos, s’exposa al públic durant el termini de vuit dies, 
comptats a partir del següent al de la inserció d'aquest anunci en el BOIB, perquè puguin 
presentar-se reclamacions. 
 
Simultàniament s’anuncia la corresponent convocatòria, si bé la licitació s'ajornarà, quan 
resulti necessari, en el supòsit que es formulin reclamacions contra l'esmentat Plec de 
condicions. 
 
1. Entitat adjudicadora 
 
a) Organisme: Mancomunitat Pla de Mallorca 
b) Dependència que tramita l'expedient: Gerència. 
  
2. Objecte del contracte 
 
a) Descripció de l'objecte:  Prestació del servei de recollida i tractament dels plàstics 
voluminosos als pobles integrants de la Mancomunitat.. 
b) Lloc d'execució:  Municipis integrants de la mancomunitat 
 
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació 
 
a) Tramitació: ordinària. 
b) Procediment: Negociat amb publicitat 
 
4. Garanties 
 
No s’estableixen 
 
6. Obtenció de documentació i informació 
 
a) Entitat: Mancomunitat Pla de Mallorca 
b) Domicili: Carrer Hospital nº 28 
c) Localitat i codi postal:  Petra 07520 
d) Telèfon: 971830441 
e) fax: 971830440 
f) Data límit d'obtenció de documents i informació: La mateixa que per a la presentació 
d'ofertes. 
 



 

 

 
7. Presentació de les ofertes o de les sol⋅⋅⋅⋅licituds de participació 
   
a) Data límit de presentació: 20 dies hàbils comptats a partir del següent al de la 
publicació d'aquest anunci en el BOIB, en horari d'obertura al públic (de 9,00 a 14,00 h.) 
 
b) Documentació a presentar: Les proposicions se presentaran en un sobre tancat en el 
que figurarà, a més de la identitat del licitador, la inscripció "SOL·LICITUD DE 
PARTICIPACIÓ PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I 
TRACTAMENT DE PLASTICS VOLUMINOSOS, I HAURÀ DE CONTENIR LA 
SEGÜENT DOCUMENTACIÓ : 
 
1. Índex de la documentació 
2. Sol·licitud de participació d’acord amb el model annex al plec de condicions 
3. Declaració responsable d’acord amb el model annex al plec de condicions. 
4. Document designant com a preferent d’utilització de medis electrònics a les 
notificacions del procediment, facilitant una direcció de correu electrònic. 
 
8.  Despeses d'anuncis 
 
A càrrec de l'adjudicatari. 
 

Petra a 2 de juliol de 2014 
El President 

 
Antoni Mulet Campins 

 


