ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

extraordinari i urgent
2 d’abril de 2019
13 hores
sala de sessions de l’Ajuntament d’Artà

Hi assisteixen:
Manuel Galán Massanet,
Onofre Serra Vila,
Maria Antònia Sureda Martí,
Manuel Rocha Barrientos,
Ana María Comas Delgado,
Immaculada Moreno Mayal,
Juan Lliteras Espinosa,

batle
regidor
regidora
regidor
regidora
regidora
regidor

Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza, secretària
No hi assisteixen:
Maria Paula Ginard Vílchez,
Bartomeu Gili Nadal,
Jaume Alzamora Riera,
Magdalena Maria Fernández,
Assumpció Santandreu Ginard,
Amalio Arnandis Puig,

regidora
regidor
regidor
regidora
regidora
regidor

Ordre del dia
1. Ratificació, si s’escau, de la urgència de la sessió.
2. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’adjudicació del contracte de la gestió del servei públic a
la primera infància de l’Ajuntament d’Artà.
Desenvolupament de la sessió
1. Ratificació, si s’escau, de la urgència de la sessió
Els reunits acorden, per unanimitat, ratificar la urgència de la sessió.
2. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’adjudicació del contracte de la gestió del servei
públic a la primera infància de l’Ajuntament d’Artà
El batle explica la proposta, que, copiada literalment, diu:
<<Atès que, mitjançant l’acord de Ple de 29 d’octubre de 2018, es varen aprovar l’expedient i el
Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte de gestió del servei públic
d’atenció a la primera infància, per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i

tramitació urgent; i que, així mateix, es va procedir a autoritzar la despesa que suposa l’adjudicació
d’aquest contracte.
Atès que, en data 9 de novembre de 2018, es va publicar l’anunci de licitació en el DOUE, a fi que
les empreses interessades presentessin les seves proposicions.
Atès que durant la licitació es varen presentar les proposicions que consten en l’expedient.
Atès que, amb data 27 de novembre de 2018, es va reunir l’òrgan d’assistència per a l’obertura dels
arxius electrònics A i C i es varen remetre les ofertes presentades al comitè d’experts a l’efecte de la
seva valoració conformement als criteris i a la ponderació establertes en el Plec.
Atès que, amb data 11 de gener de 2019, es va reunir novament l’òrgan d’assistència per a la
valoració dels criteris ponderats mitjançant judicis de valor, d’acord amb l’informe emès pels
experts i, posteriorment, es va procedir a obrir l’arxiu B, dels criteris quantificables
automàticament, i a la seva valoració, de manera que es va realitzar la proposta d’adjudicació a
favor del licitador AIXA, SCL, per ser l’oferta presentada econòmicament més avantatjosa i que
complia amb els requisits establerts en el Plec de clàusules administratives particulars, 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.
Atès que el Ple, a la sessió extraordinària i urgent, va aprovar la proposta d’adjudicació del
contracte de gestió del servei públic d’atenció a la primera infància a AIXA, SCL, per haver
obtingut la puntuació més alta.
Atès que l’empresa Lireba Serveis Integrats, SL, en data 01/02/2019, RGE núm. 858, va presentar
un escrit d’al·legacions en el qual va sol·licitar la suspensió del procés d’adjudicació del servei a
AIXA, SCL.
Atès el nou informe emès pel Comitè d’Experts, a requeriment de l’empresa Lireba Serveis
Integrats, SL, relatiu a la valoració dels punts 12.b.2, subapartats c, d i e.
Atès que la Mesa de Contractació, a la sessió feta el passat dia 01/04/2019, una vegada estudiats
l’informe del Comitè d’Experts i l’informe jurídic emès en relació a l’escrit d’al·legacions, acordà,
per unanimitat:
“1. Desestimar les al·legacions formulades per Lireba, Serveis Integrats, SL, en els seus dos escrits
de 01/02/2019 (RGE núm. 858) i 28/02/2019 (RGE núm. 7499), en base a l’informe jurídic.
2. Revisar l’aplicació del criteri quantificat automàticament per rebaixa del preu màxim (12.a.1), en
base a les proposicions econòmiques dels licitadors, d’acord amb allò exposat en l’informe jurídic
prenent com a referència els preus proposats per un mateix període temporal.
3. Formular, si escau, una nova proposta d’adjudicació al Ple de l’Ajuntament en els termes prevists
a l’article 157 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.”
Per això, es proposa al Ple l’adopció dels següents
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ACORDS:
1. Classificar les proposicions presentades per les empreses licitadores, atenent a la proposta duta a
terme per la Mesa de Contractació, de conformitat amb l’ordre decreixent següent:
AIXA, SCL .................………………………......... 70,09 punts
LIREBA Serveis Integrats, SL……………….......... 59,67 punts
EULEN Servicios Sociosanitarios, SA .................... 55,91 punts
2. Aprovar la proposta de l’òrgan d’assistència d’1 d’abril de 2019, en la qual es proposa que
s’adjudiqui el contracte de gestió del servei públic d’atenció a la primera infància a AIXA, SCL, per
haver obtingut la puntuació més alta.
3. Notificar aquest acord a AIXA, SCL, empresa licitadora que ha presentat l’oferta econòmicament
més avantatjosa.>>
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, diu que no té res a dir.
La regidora delegada de l’àrea d’Educació, Sra. Sureda, explica que s’ha fet el procediment que
pertocava. Diu que hi votaran a favor.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que hi votarà a favor.
La portaveu d’AA, Sra. Comas, diu que hi votarà a favor.
A continuació, els reunits acorden, per unanimitat:
1. Classificar les proposicions presentades per les empreses licitadores, atenent a la proposta duta a
terme per la Mesa de Contractació, de conformitat amb l’ordre decreixent següent:
AIXA, SCL .................………………………......... 70,09 punts
LIREBA Serveis Integrats, SL……………….......... 59,67 punts
EULEN Servicios Sociosanitarios, SA .................... 55,91 punts
2. Aprovar la proposta de l’òrgan d’assistència d’1 d’abril de 2019, en la qual es proposa que
s’adjudiqui el contracte de gestió del servei públic d’atenció a la primera infància a AIXA, SCL, per
haver obtingut la puntuació més alta.
3. Notificar aquest acord a AIXA, SCL, empresa licitadora que ha presentat l’oferta econòmicament
més avantatjosa.
Acords
1. Acordar, per unanimitat, ratificar la urgència de la sessió.
2. Acordar, per unanimitat:
2.1. Classificar les proposicions presentades per les empreses licitadores, atenent a la proposta duta
a terme per la Mesa de Contractació, de conformitat amb l’ordre decreixent següent:
3

AIXA, SCL .................………………………......... 70,09 punts
LIREBA Serveis Integrats, SL……………….......... 59,67 punts
EULEN Servicios Sociosanitarios, SA .................... 55,91 punts
2.2. Aprovar la proposta de l’òrgan d’assistència d’1 d’abril de 2019, en la qual es proposa que
s’adjudiqui el contracte de gestió del servei públic d’atenció a la primera infància a AIXA, SCL, per
haver obtingut la puntuació més alta.
2.3. Notificar aquest acord a AIXA, SCL, empresa licitadora que ha presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa.
El batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
El batle
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