Abast tècnic:
1. La gestió directa, en règim de monopoli, dels serveis municipals de l’Ajuntament de Palma de Mallorca,
de:
1.1. Proveïment d’aigua per al consum públic, en totes les fases del procés com la prospecció, investigació,
captació, tractament, aprofitament, potabilització, desalinització, canalització i subministrament.
1.2. Clavegueram, incloent la captació, canalització, conducció, tractament, investigació, depuració,
reutilització, eliminació i vessament d’aigües residuals.
1.3. Neteja viària i de béns i instal·lacions municipals i recollida, tractament, aprofitament i/o eliminació de
tot tipus de deixalles i residus sòlids urbans i qualssevol altres que poguessin considerar-se inclosos en la
denominació genèrica de serveis públics de neteja i recollida de fems.
2. Desenvolupar tot tipus d’activitats de consulta, assessoria, anàlisi, planificació, redacció d’estudis i/o
projectes, realització d’obres, manteniment i gestió de serveis relacionats amb:
a) El proveïment d’aigua per al consum públic, en totes les fases del procés com la prospecció, investigació,
captació, tractament, aprofitament, potabilització, desalinització, canalització i subministrament.
b) El clavegueram, incloent la captació, canalització, conducció, tractament, investigació, depuració,
reutilització, eliminació i vessament d’aigües residuals;
c) La recollida, tractament, aprofitament i/o eliminació de tot tipus de deixalles i residus sòlids urbans i
qualssevol altres que poguessin considerar-se inclosos en la denominació genèrica de serveis de neteja i
recollida de fems. Activitats totes elles que podrà realitzar per si mateixa o en societat, unió o col·laboració
amb altres entitats públiques o privades, podent participar en concursos, subhastes, concursos-subhasta,
contractes, convenis, convocats o negociats amb entitats públiques o privades, fins a les seves darreres
conseqüències en desenvolupament de les citades activitats, obtenint les qualificacions pertinents per poder
desenvolupar-les.
3. Realitzar, en l’estricte àmbit intern de l’empresa, amb personal propi o contractat, totes les actuacions
necessàries per a la instal·lació i el manteniment dels equips, sistemes i altres instal·lacions dels centres o
equipaments de la seva propietat o dels que en tingui atribuïda la gestió i/o explotació, especialment pel que
fa a l’activitat d’instal·ladora elèctrica limitada al seu propi àmbit intern.
4. Dur a terme les actuacions consistents en l’estudi, desenvolupament, i explotació de tecnologies urbanes
i els seus derivats, estudi, desenvolupament i realització de tot tipus d’activitats, obres i serveis relacionats
amb l’energia, inclosa la producció i comercialització de la mateixa provinents de fonts renovables,
cogeneració i de residus, i per al subministrament de l’Ajuntament de Palma i el seu sector públic, així com
per als tercers que es determinin, tot respectant les exigències de separació d’activitats i comptes exigides
per la normativa que resulti d’aplicació. En cas que les disposicions legals exigissin per a l’exercici d’alguna
de les activitats algun títol professional, autorització administrativa o inscripció en Registres Públics,
aquestes activitats s’hauran de dur a terme per mitjà de les perso-nes que reuneixin aquests requisits, i no
podran iniciar-se fins que s’hagin acomplert els requisits administratius exigits.

Abast físic:
Oficina Central
c/ Joan Maragall, 3
07006
Palma de Mallorca

Edifici Central Son Pacs
Camí dels Reis, 400
07009
Palma de Mallorca

ETAP Son Tugores
Camí dels Reis, 391
07009
Palma de Mallorca

Depuradora EDAR I
Camí Son Oliver, s/n
07199
Palma de Mallorca

Laboratori Químic
Crta. de Puigpunyent, Km 5,3
07011
Palma de Mallorca

Depuradora EDAR II
Camí Fondo, s/n
07007
Palma de Mallorca

Àrea de Qualitat Urbana
Camí dels Reis, 400
07009
Palma de Mallorca

ETAP Lloseta
c/ Tramuntana, 3
07360
Lloseta

Estació recollida selectiva mòbil
Av. Alomar i Villalonga, s/n
07006
Palma de Mallorca

Punt Verd Son Castelló
c/ Gremi Sucrers i Candelers 32
07009
Palma de Mallorca

Centre Sanitari Protecció Animal
Camí Son Reus, s/n
07120
Palma de Mallorca

Punt Verd Sant Jordi
Disseminat Can Ds 8507 – S’Aranjassa, 6
07199
Palma de Mallorca

