
ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ 
 
 
Caràcter:  extraordinari i urgent 
Data:  20 de febrer de 2017 
Horari:  16.15 hores 
Lloc:  sala de sessions de l’Ajuntament d’Artà 
 
 
Hi assisteixen: 
Bartomeu Gili Nadal, batle 
Maria Antònia Sureda Martí, regidora 
Manuel Rocha Barrientos, regidor 
Manuel Galán Massanet, regidor 
Ana María Comas Delgado, regidora 
Jaume Alzamora Riera,  regidor 
Magdalena Maria Fernández, regidora 
Immaculada Moreno Mayal,  regidora 
Assumpció Santandreu Ginard, regidora 
Amalio Arnandis Puig, regidor 
Juan Lliteras Espinosa, regidor 
 
Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza, secretària 
 
No hi assisteixen: 
Maria Paula Ginard Vílchez, regidora 
Onofre Serra Vila, regidor 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Ratificació, si s’escau, de la urgència de la sessió. 
2. Aprovació inicial, si s’escau, de la proposta de la Mesa de Contractació sobre 
l’adjudicació de la contractació per a la concessió demanial de l’explotació dels serveis 
de bar del Teatre d’Artà. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Ratificació, si s’escau, de la urgència de la sessió 
 
El batle explica que la urgència de fer aquest Ple ve determinada per la necessitat 
d’aprovar la proposta de l’adjudicació de la contractació de l’explotació dels serveis de 
bar del Teatre d’Artà. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat, ratificar la urgència de la sessió. 
 
 
2. Aprovació inicial, si s’escau, de la proposta de la Mesa de Contractació sobre 
l’adjudicació de la contractació per a la concessió demanial de l’explotació dels 



serveis de bar del Teatre d’Artà 
 
El batle llegeix la proposta, que, copiada literalment, diu: 
 
<<Atès que, mitjançant l’acord del Ple de 28 de novembre de 2016, es varen aprovar 
l’expedient i els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
per a l’adjudicació del contracte, mitjançant procediment obert, amb tramitació 
d’urgència, oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació 
del projecte de la concessió demanial d’ús privatiu del bé de domini públic del bar del 
Teatre d’Artà i, així mateix, es va procedir a autoritzar la despesa que suposa 
l’adjudicació d’aquest contracte. 
 
Atès que, amb data 1 de desembre de 2016, es va publicar l’anunci de licitació per un 
termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el perfil del 
contractant de l’òrgan de contractació, a fi que els interessats presentassin les seves 
proposicions. 
 
Atès que, amb data 29 de desembre de 2016, es varen publicar nous terminis del 
procediment de contractació del bar del Teatre d’Artà, per haver de fer una sèrie de 
rectificacions d’errades en el plec de clàusules administratives particulars. 
 
Atès que durant la licitació es varen presentar les proposicions que consten en 
l’expedient. 
 
Atès que, amb data 15 de febrer de 2017, es va constituir la Mesa de Contractació i que 
aquesta, després de la recepció de l’informe de valoració tècnica, va realitzar la proposta 
d’adjudicació a favor  d’Aina Maria Massanet Riera, fiscalitzat prèviament l’expedient 
per la Intervenció, examinada la documentació que l’acompanya i d’acord amb aquesta, 
i de conformitat amb allò que estableixen l’article 151.3 i la disposició addicional 
segona del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament que aprovi els següents 
 
ACORDS: 
 
1. Classificar les proposicions presentades per les persones licitadors, atenent a la 
proposta duta a terme per la Mesa de Contractació, de conformitat amb l’ordre 
decreixent següent: 

 
Aina Maria Massanet Riera ……………………………… 54 punts 
Maria Antònia Barceló Llaneras ………………………… 48 punts 
Andrés Servera Garau …………………………………… 39,36 punts 
Maria Manuela Garau Massanet ………………………… 30,45 punts 
 
2. Aprovar la proposta de la Mesa de Contractació de 15 de febrer de 2017, en la qual es 
proposa a l’òrgan de contractació que adjudiqui el contracte per a la concessió demanial 
de l’explotació dels serveis de bar del Teatre d’Artà a la licitadora Aina Maria Massanet 
Riera, per haver obtingut la puntuació més alta. 
 



3. Notificar i requerir a Aina Maria Massanet Riera, licitadora que ha presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa, perquè, en el termini de deu dies com a màxim, 
comptadors des de l’endemà de rebre el requeriment, presenti la documentació 
justificativa d’estar al corrent en l’acompliment de les seves obligacions tributàries, amb 
la Seguretat Social i amb aquest Ajuntament o que autoritzi l’òrgan de contractació a 
obtenir de forma directa aquesta acreditació, de disposar efectivament dels mitjans que 
s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte, de conformitat amb 
l’article 64.2 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i d’haver constituït la garantia definitiva 
que sigui procedent.>> 
 
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, diu que no té res a dir al respecte. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que felicita l’adjudicatària del contracte. Demana 
que, abans de donar la puntuació, els polítics haurien de poder tenir una reunió amb el 
personal tècnic que hagi de valorar. També fa constar que, en aquest ple extraordinari 
amb caràcter d’urgència, hi ha més membres dels partits de l’oposició que de l’Equip de 
Govern. 
 
El batle diu al portaveu del PP, Sr. Lliteras, que no considera adient la reunió amb el 
personal tècnic que ha de valorar, ja que ells s’han de sentir còmodes en el seu treball de 
valorar les ofertes presentades. En relació als assistents a la sessió plenària, el batle diu  
hi són tots menys el regidor Sr. Serra, que sempre arriba a les 16.30 h, i la regidora, 
Sr. Ginard, la qual avui no pot hi assistir. 
 
A continuació, els reunits acorden, per unanimitat: 
 
1. Classificar les proposicions presentades per les persones licitadors, atenent a la 
proposta duta a terme per la Mesa de Contractació, de conformitat amb l’ordre 
decreixent següent: 

 
Aina Maria Massanet Riera ……………………………… 54 punts 
Maria Antònia Barceló Llaneras ………………………… 48 punts 
Andrés Servera Garau …………………………………… 39,36 punts 
Maria Manuela Garau Massanet ………………………… 30,45 punts 
 
2. Aprovar la proposta de la Mesa de Contractació de 15 de febrer de 2017, en la qual es 
proposa a l’òrgan de contractació que adjudiqui el contracte per a la concessió demanial 
de l’explotació dels serveis de bar del Teatre d’Artà a la licitadora Aina Maria Massanet 
Riera, per haver obtingut la puntuació més alta. 
 
3. Notificar i requerir a Aina Maria Massanet Riera, licitadora que ha presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa, perquè, en el termini de deu dies com a màxim, 
comptadors des de l’endemà de rebre el requeriment, presenti la documentació 
justificativa d’estar al corrent en l’acompliment de les seves obligacions tributàries, amb 
la Seguretat Social i amb aquest Ajuntament o que autoritzi l’òrgan de contractació a 
obtenir de forma directa aquesta acreditació, de disposar efectivament dels mitjans que 
s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte, de conformitat amb 
l’article 64.2 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i d’haver constituït la garantia definitiva 



que sigui procedent. 
 
 
Acords 
 
1. Acordar, per unanimitat, ratificar la urgència de la sessió. 
 
2. Acordar, per unanimitat: 
2.1. Classificar les proposicions presentades per les persones licitadors, atenent a la 
proposta duta a terme per la Mesa de Contractació, de conformitat amb l’ordre 
decreixent següent: 
Aina Maria Massanet Riera ……………………………… 54 punts 
Maria Antònia Barceló Llaneras ………………………… 48 punts 
Andrés Servera Garau …………………………………… 39,36 punts 
Maria Manuela Garau Massanet ………………………… 30,45 punts 
2.2. Aprovar la proposta de la Mesa de Contractació de 15 de febrer de 2017, en la qual 
es proposa a l’òrgan de contractació que adjudiqui el contracte per a la concessió 
demanial de l’explotació dels serveis de bar del Teatre d’Artà a la licitadora Aina Maria 
Massanet Riera, per haver obtingut la puntuació més alta. 
2.3. Notificar i requerir a Aina Maria Massanet Riera, licitadora que ha presentat 
l’oferta econòmicament més avantatjosa, perquè, en el termini de deu dies com a 
màxim, comptadors des de l’endemà de rebre el requeriment, presenti la documentació 
justificativa d’estar al corrent en l’acompliment de les seves obligacions tributàries, amb 
la Seguretat Social i amb aquest Ajuntament o que autoritzi l’òrgan de contractació a 
obtenir de forma directa aquesta acreditació, de disposar efectivament dels mitjans que 
s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte, de conformitat amb 
l’article 64.2 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i d’haver constituït la garantia definitiva 
que sigui procedent. 
 
 
El batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària       Vist i plau 

El batle 
 


