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

extraordinària i urgent
11 de novembre de 2020
13 hores
sala de sessions de l’Ajuntament d’Artà

Hi assisteixen:
Manuel Galán Massanet,
Antonio Bonet Company,
Maria Isabel Nieto Sepúlveda,
Maria Antònia Sureda Martí,
Manuel Rocha Barrientos,
Sebastián Carrió Dalmau,
Ana María Comas Delgado,
Immaculada Moreno Mayal,
Juan Lliteras Espinosa,

batle
regidor
regidora
regidora
regidor
regidor
regidora
regidora
regidor

Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza, secretària
No hi assisteixen:
Maria Bel Llinàs Pastor,
Maria Paula Ginard Vílchez,
Maria Pastor Gelabert,
Jeroni Esteva Alzamora,

regidora
regidora
regidora
regidor

Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, de la urgència de la sessió.
2. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdits, per suplement de crèdit, núm.
17/2020.
3. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’adjudicació del contracte de gestió integral del bar
cafeteria del Poliesportiu Na Caragol, mitjançant la modalitat de concessió per procediment obert,
oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si s’escau, de la urgència de la sessió
El batle explica que la urgència d’aquesta sessió ve donada per la necessitat d’adjudicar el contracte
de gestió integral del bar cafeteria del Poliesportiu Na Caragol, així com la d’incorporar una part del
romanent de tresoreria.
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, diu que votarà a favor de la urgència de la sessió, a pesar de no
estar d’acord amb l’hora de la sessió plenària.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, també diu que votarà a favor de la urgència de la sessió, a pesar que
diu que no veu la urgència.

Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat, aprovar la urgència de la sessió.
2. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdits, per suplement de crèdit,
núm. 17/2020
El regidor d’Hisenda, Sr. Rocha, explica la proposta, que, copiada literalment, diu:
<<En relació amb l’expedient relatiu a l’aprovació de la modificació de modificació de crèdits
núm. 17/2020, en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de
tresoreria, emet el informe proposta de resolució següent, de conformitat amb allò que estableix
l’article 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, amb base als següents
ANTECEDENTS
1. Davant l’existència de despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent, per als quals
el crèdit consignat al pressupost de la corporació vigent és insuficient i no ampliable, i atès que es
disposa de romanent líquid de tresoreria segons els estats financers i comptables resultants de la
liquidació de l’exercici anterior, la Batlia va proposar la concessió d’un suplement de crèdit finançat
amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.
2. Atès que es va emetre una memòria de la Batlia en la qual s’especificaven la modalitat de
modificació del crèdit, el finançament de l’operació i la seva justificació.
3. Atès que es va emetre un informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a
seguir.
4. Atès que es va emetre un informe d’Intervenció mitjançant el qual es va informar favorablement
sobre la proposta de la Batlia.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La legislació aplicable a l’assumpte és la següent:
- Els articles 169, 170, 172 i 177 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
- Els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el capítol primer
del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de
pressupostos.
- Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
- L’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat
pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial decret 1463/2007, de 2 de
novembre.
- El Reglament (UE) núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013,
relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea (SEC-10).
- L’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
- L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de pressupostos de
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les entitats locals.
- L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
- L’article 28.j de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern.
- L’article 4.1.b.2n del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.
- L’Acord del Congrés dels Diputats de l’Estat espanyol de 20 d’octubre de 2020.
Vist tot això, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació aplicable
i és procedent la seva aprovació inicial pel Ple, de conformitat amb el que disposen l’article 177.2
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 2/2004, de 5 de
març, i l’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Per això, de conformitat amb allò que estableix l’article 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, qui subscriu eleva la següent
INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 17/2020 del pressupost en vigor,
en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent de tresoreria resultant de la
liquidació de l’exercici anterior, tal com segueix a continuació:
Suplements en aplicacions de despeses
Aplicació

Descripció

Progr.

Econòmica

1611

61900 01

4591

61900 01

Altres inversions de reposició
infraestructures
Inversions de reposició en
infraestructures
Total

Suplement de
crèdit
360.000,00
21.000,00
381.000,00

Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent de tresoreria de l’exercici anterior, en els
termes següents:
Suplements en concepte d’ingressos
Aplicació econòmica
01

870

00

Descripció
Romanent de tresoreria per despeses
generals
Total d’ingressos

Euros
381.000,00
381.000,00

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l’article 37.2, apartats a i b, del
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos, que són els
següents:
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a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a
exercicis posteriors.
b) La insuficiència en l’estat de despeses del pressupost de crèdit destinat a aquesta finalitat
específica, que ha de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la vinculació jurídica.
2. Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci inserit en el BOIB, pel termini de quinze
dies, durant els quals les persones interessades poden examinar-ho i presentar reclamacions davant
el Ple. Considerar l’expedient aprovat definitivament si durant el termini esmentat no es presenten
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
Si el Dictamen que la Comissió elevi al Ple coincideix amb la proposta anterior, qui subscriu
informa, en compliment de l’article 54 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aquest dictamen s’ha
d’adequar a la legislació aplicable.
No obstant això, la corporació ha d’acordar el que estimi pertinent.>>
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, diu que votarà en contra per ser coherent amb el que varen dir
altres vegades.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, en relació a les obres d’emergència en les xarxes de
subministrament d’aigua i clavegueram per evitar inundacions en moments de fortes pluges,
considera que qualcú de l’empresa o els arquitectes ho varen fer malament i opina que, a ells, se’ls
hauria de demanar responsabilitats. També diu que no entén com queda per pagar alguna obra de la
torrentada de l’any 2018.
El regidor d’Hisenda, Sr. Rocha, diu que es tracta d’un ajust comptable.
El batle diu que ja ha xerrat amb els portaveus sobre el tema de demanar responsabilitats. Explica
les possibles errades comeses en les obres; però una altra cosa, diu el batle, és que es vulgui
demanar responsabilitats. Opina que són temes diferents. Explica que no s’havia duit abans a ple
perquè no s’havien fet la liquidació del pressupost ni les inversions financerament sostenibles.
A continuació, els reunits acorden, per 7 vots a favor (PSOE, PI i AA) i 2 vots en contra (UIA i PP):
1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 17/2020 del pressupost en vigor,
en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent de tresoreria resultant de la
liquidació de l’exercici anterior, tal com segueix a continuació:
Suplements en aplicacions de despeses
Aplicació
Progr.

Econòmica

1611

61900 01

4591

61900 01

Descripció
Altres inversions de reposició
infraestructures
Inversions de reposició en
infraestructures
Total

Suplement de
crèdit
360.000,00
21.000,00
381.000,00
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Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent de tresoreria de l’exercici anterior, en els
termes següents:
Suplements en concepte d’ingressos
Aplicació econòmica
01

870

00

Descripció
Romanent de tresoreria per despeses
generals
Total d’ingressos

Euros
381.000,00
381.000,00

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l’article 37.2, apartats a i b, del
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos, que són els
següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a
exercicis posteriors.
b) La insuficiència en l’estat de despeses del pressupost de crèdit destinat a aquesta finalitat
específica, que ha de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la vinculació jurídica.
2. Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci inserit en el BOIB, pel termini de quinze
dies, durant els quals les persones interessades poden examinar-ho i presentar reclamacions davant
el Ple. Considerar l’expedient aprovat definitivament si durant el termini esmentat no es presenten
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
Si el Dictamen que la Comissió elevi al Ple coincideix amb la proposta anterior, qui subscriu
informa, en compliment de l’article 54 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aquest dictamen s’ha
d’adequar a la legislació aplicable.
3. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’adjudicació del contracte de gestió integral del bar
cafeteria del Poliesportiu Na Caragol, mitjançant la modalitat de concessió per procediment
obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació
El batle explica la proposta, que, copiada literalment, diu:
<<Atès que, mitjançant l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de 28 de setembre de 2020, es
varen aprovar l’expedient i el Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que han de regir el contracte de gestió integral del bar cafeteria del Poliesportiu Na
Caragol, mitjançant la modalitat de concessió per procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
Atès que, en data 11 de setembre de 2020, es va publicar l’anunci de licitació a la Plataforma de
contractació del sector públic, a fi que les empreses interessades presentessin les seves
proposicions.
Atès que durant la licitació es va presentar la proposició que consta en l’expedient.
Atès que, amb data 4 de novembre de 2020, es va reunir l’òrgan d’assistència per a l’obertura dels
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arxius electrònics A i C; posteriorment, el 6 de novembre es va reunir per valorar l’arxiu C i obrir
l’arxiu B; i, després de valorar l’arxiu B, es va realitzar la proposta d’adjudicació a favor del
licitador Juan Andrés Almendros Adrover, per ser l’única oferta presentada i que complia 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.
Per això, es proposa al Ple de l’Ajuntament que adopti els següents
ACORDS:
1. Classificar la proposició presentada per l’empresa licitadora, atenent a la proposta duta a terme
per la Mesa de Contractació, de conformitat amb l’ordre decreixent següent:
- Juan Andrés Almendros Adrover .......................... 79,00 punts
2. Aprovar la proposta de l’òrgan d’assistència de 6 de novembre de 2020, en la qual es proposa que
s’adjudiqui el contracte de gestió integral del bar cafeteria del Poliesportiu Na Caragol, per ser
l’única oferta presentada que compleix els requisits dels plecs que regeixen la contractació.
3. Notificar i requerir a Juan Andrés Almedros Adrover, licitador que ha presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa, perquè, en el termini de deu dies hàbils, com a màxim,
comptadors des de l’endemà de publicar el requeriment, presenti la documentació següent:
- Còpia NIF del licitador.
- 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.
- Compromís de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a
l’execució del contracte, de conformitat amb l’article 75 de la Llei 9/2017, de contractes del sector
públic.
- Documentació acreditativa de la solvència econòmica i tècnica declarada.
- Documentació justificativa d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.>>
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, diu que no té res a dir.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, demana si el licitador accepta totes les clàusules dels plecs.
El batle i la secretària li diuen que sí, que amb la mera presentació de la proposició ja es compromet
a acceptar totes les clàusules dels plecs que regeixen la contractació.
A continuació, els reunits acorden, per unanimitat:
1. Classificar la proposició presentada per l’empresa licitadora, atenent a la proposta duta a terme
per la Mesa de Contractació, de conformitat amb l’ordre decreixent següent:
- Juan Andrés Almendros Adrover .......................... 79,00 punts
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2. Aprovar la proposta de l’òrgan d’assistència de 6 de novembre de 2020, en la qual es proposa que
s’adjudiqui el contracte de gestió integral del bar cafeteria del Poliesportiu Na Caragol, per ser
l’única oferta presentada que compleix els requisits dels plecs que regeixen la contractació.
3. Notificar i requerir a Juan Andrés Almedros Adrover, licitador que ha presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa, perquè, en el termini de deu dies hàbils, com a màxim,
comptadors des de l’endemà de publicar el requeriment, presenti la documentació següent:
- Còpia NIF del licitador.
- 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.
- Compromís de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a
l’execució del contracte, de conformitat amb l’article 75 de la Llei 9/2017, de contractes del sector
públic.
- Documentació acreditativa de la solvència econòmica i tècnica declarada.
- Documentació justificativa d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.
Acords
1. Acordar, per unanimitat, aprovar la urgència de la sessió.
2. Acordar, per 7 vots a favor (PSOE, PI i AA) i 2 vots en contra (UIA i PP):
2.1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 17/2020 del pressupost en vigor,
en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent de tresoreria resultant de la
liquidació de l’exercici anterior, tal com segueix a continuació:
Suplements en aplicacions de despeses
Suplement de
Aplicació
Descripció
crèdit
Progr.
Econòmica
Altres inversions de reposició
1611
61900 01
360.000,00
infraestructures
Inversions de reposició en
4591
61900 01
21.000,00
infraestructures
Total
381.000,00
Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent de tresoreria de l’exercici anterior, en els
termes següents:
Suplements en concepte d’ingressos
Aplicació econòmica
Descripció
Euros
Romanent de tresoreria per despeses
generals
381.000,00
01
870
00
Total d’ingressos
381.000,00
A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l’article 37.2, apartats a i b, del
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos, que són els
següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a
exercicis posteriors.
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b) La insuficiència en l’estat de despeses del pressupost de crèdit destinat a aquesta finalitat
específica, que ha de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la vinculació jurídica.
2.2. Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci inserit en el BOIB, pel termini de
quinze dies, durant els quals les persones interessades poden examinar-ho i presentar reclamacions
davant el Ple. Considerar l’expedient aprovat definitivament si durant el termini esmentat no es
presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
Si el Dictamen que la Comissió elevi al Ple coincideix amb la proposta anterior, qui subscriu
informa, en compliment de l’article 54 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aquest dictamen s’ha
d’adequar a la legislació aplicable.
3. Acordar, per unanimitat:
3.1. Classificar la proposició presentada per l’empresa licitadora, atenent a la proposta duta a terme
per la Mesa de Contractació, de conformitat amb l’ordre decreixent següent:
- Juan Andrés Almendros Adrover .......................... 79,00 punts
3.2. Aprovar la proposta de l’òrgan d’assistència de 6 de novembre de 2020, en la qual es proposa
que s’adjudiqui el contracte de gestió integral del bar cafeteria del Poliesportiu Na Caragol, per ser
l’única oferta presentada que compleix els requisits dels plecs que regeixen la contractació.
3.3. Notificar i requerir a Juan Andrés Almedros Adrover, licitador que ha presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa, perquè, en el termini de deu dies hàbils, com a màxim,
comptadors des de l’endemà de publicar el requeriment, presenti la documentació següent:
- Còpia NIF del licitador.
- 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.
- Compromís de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a
l’execució del contracte, de conformitat amb l’article 75 de la Llei 9/2017, de contractes del sector
públic.
- Documentació acreditativa de la solvència econòmica i tècnica declarada.
- Documentació justificativa 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
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