
034/2010/N

030/2010/N Catia Perelló Florinda Algaida

008/2007/N Juan Antonio Llobera Serra Inca
Elia Santandreu Alomar

0168/2010 Artur Khosrovyan Llucmajor
0169/2010 Ioulia Borovskaia

071/2011/N José Francisco Varó Munar Selva
Esther Andreu Sancho

— o —

Num. 11978
Proposta d’acord d’aprovació del conveni d’encomanda de ges-
tió de la recolida selectiva de les fraccions paper-cartó, vidre i
envasos lleugers fins 2014

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 23 de maig de 2012, va
adoptar l’acord següent:

‘Atès que el 5 de novembre de 2001 el Ple del Consell de Mallorca va
adoptar l’acord d’aprovar el Conveni d’encomanda de gestió entre el Consell de
Mallorca i els ajuntaments/mancomunitats que es relacionen: 

ALARÓ, ALCÚDIA, ARTÀ, BANYALBUFAR, BINISSALEM,
BÚGER, BUNYOLA, CAMPANET, CAMPOS, CAPDEPERA, CONSELL,
COSTITX, DEIÀ, ESCORCA, ESPORLES, ESTELLENCS, FELANITX,
FORNALUTX, LLOSETA, MANACOR, MANCOMUNITAT DEL PLA,
MANCOR DE LA VALL, MARRATXÍ, MURO, POLLENÇA, PUIGPUN-
YENT, SANTA MARIA DEL CAMÍ, SANT LLORENÇ, SANTANYÍ, SELVA,
SES SALINES, SÓLLER, SON SERVERA, VALLDEMOSSA, per un període
de 10 anys per tal de què el Consell de Mallorca dugués a terme la gestió de la
recollida selectiva de residus de les fraccions paper-cartró, vidre i envasos lleu-
gers, així com l’Ajuntament de Llucmajor en virtut del Conveni d’encomanda
de gestió de 10 d’octubre de 2002.

Atès que el 30 de maig de 2002 el Consell de Mallorca va signar amb
FCC,SA-LUMSA UTE el contracte per a la prestació del servei de recollida
selectiva dels diversos municipis de Mallorca corresponents als Lots/Zones 1 i
2 i que comprèn la recollida de la fracció paper-cartó, vidre i envasos lleugers.
Al punt tercer s’estableix que la durada del contracte serà de 10 anys naturals
comptadors a partir de dia 1 de juny de 2002 prorrogable per períodes bianuals.
La durada del contracte incloses les pròrrogues no excedirà de 25 anys.  

Atès que el 10 de juny de 2002 el Consell de Mallorca va signar amb
REBALIM, SA, Melchor Mascaró, SA,  i Hermanos Pallicer Pons, SA, UTE el
contracte per a la prestació del servei de recollida selectiva dels diversos muni-
cipis de Mallorca corresponents al Lot/Zona 3 i que comprèn la recollida de la
fracció paper-cartó, vidre i envasos lleugers, cedit l’11 d’agost de 2009 a la UTE
Melchor Mascaró, SA, NET I FRESC, SL, i HERMANOS PALLICER PONS,
SA. Al punt tercer s’estableix que la durada del contracte serà de 10 anys natu-
rals comptadors a partir de l’endemà de la data de formalització del contracte
prorrogable per períodes bianuals. La durada del contracte incloses les pròrro-
gues no excedirà de 25 anys.  

Atès el punt segon de la Resolució de la presidenta del Consell de
Mallorca de 18 d’abril de 2002 la despesa màxima dels contractes es distribueix
amb les anualitats corresponents als exercicis 2002 fins al 2011.

Atès que el Ple del Consell de Mallorca, en sessió de 10 de novembre de
2011, va aprovar l’Addenda Marc al Conveni d’Encomanda de Gestió entre el
Consell de Mallorca i els ajuntaments que es relacionen:

ALARÓ, ALCÚDIA, ANDRATX, ARTÀ, BANYALBUFAR, BINISSA-
LEM, BÚGER, CAMPANET, CAMPOS, CAPDEPERA, CONSELL, DEIÀ,
ESCORCA, ESPORLES, ESTELLENCS, FELANITX, FORNALUTX, INCA,
LLOSETA, LLUCMAJOR, MANACOR, MANCOR DE LA VALL,
MARRATXÍ, MURO, POLLENÇA, SA POBLA, SANTA MARGALIDA,
SANTA MARIA DEL CAMÍ, SANT LLORENÇ, SANTANYÍ, SELVA, SES
SALINES, SÓLLER, SON SERVERA i VALLDEMOSSA, que es va dur a
terme en virtut dels contractes del servei de recollida selectiva de paper-cartó,
vidre i envasos lleugers entre el Consell de Mallorca i FCC-Lumsa UTE i
REBALIM, SA, Melchor Mascaró, SA,  i Hermanos Pallicer Pons, SA, UTE de
30 de maig de 2002 i 10 de juny de 2002, respectivament.

Atès que en data 28 de novembre de 2012 tots els ajuntaments referits al
paràgraf anterior varen signar l’Addenda Marc al Conveni d’Encomanda de
Gestió entre aquests i el Consell de Mallorca que fixava la durada de l’enco-
manda fins al 30 de maig de 2012 per als municipis de les zones 1 i 2; i fins a
10 de juny de 2012 pels municipis de la zona 3.

Atès l’annex al contracte per a la prestació del servei de recollida de la
fracció paper-cartó, vidre i envasos lleugers de 30 de maig de 2002 que
FCC,SA-LUMSA UTE va signar el 25 de gener de 2012, per tal d’ajustar-lo a
l’esmentada pròrroga d’encomanda de gestió.

Atès l’annex al contracte per a la prestació del servei de recollida de la
fracció paper-cartó, vidre i envasos lleugers de 10 de juny de 2002 que  Melchor
Mascaró, SA, Net i Fresc, SL,  i Hermanos Pallicer Pons, SA, UTE  va signar
el 27 de gener de 2012, per tal d’ajustar-lo a l’esmentada pròrroga d’encoman-
da de gestió.

Atès que els plenaris dels ajuntaments que han acordat aprovar els conve-
nis d’encomandes de gestió de la recollida selectiva fins a 2014 són els que s’es-
pecifiquen a la taula de l’annex 2, que s’adjunta.

Atès els informes tècnics de valoració favorables en relació amb el
Conveni Marc d’encomanda de gestió de la recollida selectiva de les fraccions
paper-cartó, vidre i envasos lleugers fins 2014 de l’enginyer industrial de la
Direcció Insular de Gestió de Residus del Departament de Medi Ambient, de 16
d’abril de 2012.

Atès l’informe jurídic del cap de servei de la Secretaria Tècnica del
Departament de Medi Ambient de 18 d’abril de 2012.

Per tot el que s’ha exposat, la consellera executiva del Departament de
Medi Ambient proposa al ple del Consell de Mallorca que adopti l’acord
següent:

1.- Aprovar el Conveni marc d’Encomanda de Gestió, que com a annex 1
s’uneix a aquest acord, entre el Consell de Mallorca i els ajuntaments que es
relacionen:

ALCÚDIA, BANYALBUFAR, DEIÀ, ESCORCA, ESTELLENCS,
FELANITX, FORNALUTX, INCA, LLUCMAJOR, MANACOR,
MARRATXÍ, MURO, SANTANYÍ, SES SALINES, SA POBLA, SANTA
MARGALIDA i VALLDEMOSSA, que es durà a terme en virtut dels contrac-
tes del servei de recollida selectiva de paper-cartó, vidre i envasos lleugers entre
el Consell de Mallorca i FCC-Lumsa UTE i REBALIM, SA, Melchor Mascaró,
SA,  i Hermanos Pallicer Pons, SA, UTE de 30 de maig de 2002 i 10 de juny de
2002, respectivament, la modificació dels quals està en procés de tramitació per
tal d’ajustar-lo a aquesta encomanda de gestió.

2.- Habilitar a la consellera executiva del Departament de Medi Ambient
del Consell de Mallorca per a la signatura de l’esmentat Conveni.

3.- Notificar aquesta resolució a tots els ajuntaments anteriorment esmen-
tats al punt primer d’aquesta proposta d’acord.’

La qual cosa es publica pel coneixement general i als efectes oportuns. 

Palma, a 1 de juny de 2012

El secretari general
Jeroni M. Mas Rigo

ANNEX 1

CONVENI D’ENCOMANDA DE GESTIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
_______ I EL CONSELL DE MALLORCA PER A LA GESTIÓ DE LA REC-
OLLIDA SELECTIVA DE LES FRACCIONS DE PAPER-CARTÓ, VIDRE I
ENVASOS LLEUGERS.

Palma, ___ de _______ de 2012

REUNITS

D’una banda , consellera executiva del Departament de Medi Ambient del
Consell de Mallorca, en fonament a l’acord de Ple de dia _______ ,
I d’altra part el Sr./a. _________, batle de __________,
Ambdós intervenen en nom i representació dels càrrecs públics que ostenten i

MANIFESTEN
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Que l’article 25.2.l de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local confereix als municipis la competència en matèria de recollida de
residus.

Que l’article 5 del Pla director sectorial per a la gestió de residus urbans de
Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca el 6 de febrer de 2006 i pub-
licat al BOIB núm. 35 de 9 de març de 2006, expressa que correspon als
municipis la recollida en massa i selectiva dels residus urbans i el seu transport
a les instal·lacions del servei públic.

Que l’article 10.2 del Pla director sectorial per a la gestió de residus urbans de
Mallorca manifesta que els ajuntaments hauran d’assegurar en el seu terme
municipal la recollida selectiva de la fracció orgànica, paper i cartó, vidre i
envasos lleugers i de la resta o rebuig a través dels sistemes més adients a la seva
realitat territorial.

Que, arran dels Convenis d’encomandes de gestió de recollida selectiva de les
fraccions paper-cartó, vidre i envasos lleugers, el text dels quals es va aprovar
pel Ple del Consell de Mallorca el 5 de novembre de 2001 i que es varen signar
al llarg de 2001 per un període de 10 anys, el Consell de Mallorca va licitar el
servei de recollida selectiva de paper-cartó, vidre i envasos lleugers a diversos
municipis de l’illa de Mallorca.

Que el 30 de maig de 2002 el Consell de Mallorca va signar amb FCC,SA-
LUMSA UTE el contracte per a la prestació  del servei de recollida selectiva
dels diversos municipis de Mallorca corresponents als Lots/Zones 1 i 2 i que
comprèn la recollida de la fracció paper-cartó, vidre i envasos lleugers. Al punt
tercer s’estableix que la durada del contracte serà de 10 anys naturals compta-
dors a partir de dia 1 de juny de 2002 prorrogable per períodes bianuals. La
durada del contracte incloses les pròrrogues no excedirà de 25 anys.  

Que el 10 de juny de 2002 el Consell de Mallorca va signar amb REBALIM,
SA, Melchor Mascaró, SA,  i Hermanos Pallicer Pons, SA, UTE el contracte per
a la prestació  del servei de recollida selectiva dels diversos municipis de
Mallorca corresponents al Lot/Zona 3 i que comprèn la recollida de la fracció
paper-cartó, vidre i envasos lleugers. Al punt tercer s’estableix que la durada del
contracte serà de 10 anys naturals comptadors a partir de l’endemà de la data de
formalització del contracte prorrogable per períodes bianuals. La durada del
contracte incloses les pròrrogues no excedirà de 25 anys.  

Que el 28 de novembre de 2011, alguns ajuntaments de l’illa de Mallorca han
prorrogat l’encomanda de gestió per a la recollida selectiva de les fraccions
paper-cartó, vidre i envasos lleugers fins al 30 de maig 2012 (municipis corre-
sponents a la Zona 1/Lot 1 i Zona 2/Lot 2)/10 de juny de 2012 (municipis cor-
responents a la Zona 3/Lot 3).

Que la disposició addicional segona del Pla director sectorial estableix que els
municipis podran habilitar, mitjançant l’instrument legal necessari (Conveni,
Acord, Consorci, etc.), a les mancomunitats i al Consell de Mallorca per real-
itzar la recollida selectiva de les fraccions previstes en el present Pla.

Que l’ajuntament/mancomunitat de….s’ha dirigit al Consell de Mallorca
perquè, mitjançant Encomana de Gestió aprovada pel Ple de dia…, el Consell
de Mallorca dugui a terme la gestió de la recollida selectiva de les fraccions
paper cartró, vidre i envasos lleugers en el seu terme municipal.

Que la voluntat del Consell de Mallorca és la de continuar col·laborant amb els
ajuntaments per dur a terme la recollida selectiva de les fraccions paper-cartró,
vidre i envasos lleugers, d’acord amb allò que preveu la disposició addicional
segona del Pla director sectorial.

Que la realització de l’activitat encomanada pel seu contingut material, tècnic i
econòmic, no suposa transferència de la titularitat ni de l’exercici de les com-
petències de l’entitat encomanant.

Que el Ple del Consell de Mallorca de data .... de.... de 2012 acceptà l’enco-
manda de gestió i aprovà el text del conveni.

Per tot el que s’ha exposat, i de conformitat amb l’article 15 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, modificada per Llei 4/1999, de 13 de gener,
subscriuen el present CONVENI D’ENCOMANDA DE GESTIÓ i 

PACTEN

Primer.- El present conveni d’encomanda de gestió té per objecte la realització,

per part del Consell de Mallorca, de la gestió de la recollida selectiva de les frac-
cions paper- cartró, vidre i envasos lleugers, en les àrees d’aportació i parcs
verds del terme municipal de____, d’acord amb allò que preveu la Disposició
addicional segona del Pla director sectorial per a la gestió de residus urbans de
l’illa de Mallorca. 

Segon.- Els Ajuntaments o les Mancomunitats podran implantar millores a la
recollida selectiva dels residus urbans mitjançant altres sistemes que no utilitzin
contenidors amb les següents condicions:

- fer-se càrrec de les despeses addicionals corresponents i
- lliurar les fraccions recollides a l’empresa adjudicatària del Consell de
Mallorca que correspongui segons el concurs per a la prestació del servei de la
recollida selectiva de paper-cartó, vidre i envasos licitat pel Consell de
Mallorca. Aquest lliurament haurà de realitzar-se a les àrees d’aportació i als
parcs verds corresponents.

Tercer.- La recollida de productors singulars s’establirà mitjançant l’oportú con-
veni entre l’Ajuntament/Mancomunitat i el Consell de Mallorca.

Quart.- Aquesta encomanda de gestió, de comú acord, podrà ésser cedida a un
Consorci entre Ajuntaments i Consell de Mallorca que es pugui crear en un futur
en aplicació del que preveu la Disposició addicional tretzena del Pla Director
Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de l’Illa de Mallorca. 

Cinquè.- El present Conveni tindrà una vigència inicial fins a 30 de maig 2014
(municipis corresponents a la Zona 1/Lot 1 i Zona 2/Lot 2)/10 de juny de 2014
(municipis corresponents a la Zona 3/Lot 3) sense perjudici de la pròrroga
expressa, que s’haurà de comunicar dos mesos abans de la seva finalització.

Sisè.- Sense perjudici de la vigència assenyalada en el punt anterior, el Consell
de Mallorca podrà, de comú acord amb l’ajuntament, revisar o modificar aque-
st Conveni en cas de la creació d’un Consorci entre ajuntaments i el Consell de
Mallorca.

Setè.- Aquest Conveni d’Encomanda de Gestió deixa sense efectes els anteriors
convenis i addendes sobre la matèria objecte del conveni i es publicarà en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.  

I, en prova de l’anterior, signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte, en
la data i lloc abans expressats.

Per part del Consell de Mallorca, 

Catalina Soler Torres
Consellera executiva del Departament de Medi Ambient

Per part de l’Ajuntament de _______

ANNEX 2

Dates sessions dels plenaris en què s’aprova Conveni
Alcúdia: 29-mar-12; Banyalbufar: 23-mar-12; Deià: 30-mar-12; Escorca:

29-mar-12; Estellencs: 30-mar-12; Felanitx: 02-abr-12; Fornalutx: 26-mar-12;
Inca: 30-mar-12; Llucmajor:28-mar-12; Manacor: 2-abr-12; Marratxí: 27-mar-
12; Muro: 28-mar-12; Sa Pobla: 30-mar-12; Santa Margalida: 26-abr-12;
Santanyí: 16-abr-12; Ses Salines: 16-mar-12; Valldemossa: 12-abr-12.

ANNEX 3

ZONES
1: Alcúdia, Banyalbufar, Deià, Escorca, Estellencs, Fornalutx, Marratxí,

Muro, sa Pobla, Santa Margalida i Valldemossa.
2: Felanitx, Inca, Llucmajor, Santanyí i Ses Salines.
3: Manacor.

— o —

Num. 12195
Resolució d’aprovació de la convocatòria de subvencions en
espècie Mallorca Demo 2012

Us comunic que l’Hble. Sr. vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports,
Juan Rotger Seguí, en data d’avui ha adoptat la resolució que transcric literal-
ment a continuació:
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