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

extraordinari i urgent
14 de gener de 2019
19.30 hores
sala de sessions de l’Ajuntament d’Artà

Hi assisteixen:
Manuel Galán Massanet,
Maria Paula Ginard Vílchez,
Onofre Serra Vila,
Bartomeu Gili Nadal,
Maria Antònia Sureda Martí,
Manuel Rocha Barrientos,
Ana María Comas Delgado,
Jaume Alzamora Riera,
Magdalena Maria Fernández,
Assumpció Santandreu Ginard,
Amalio Arnandis Puig,
Juan Lliteras Espinosa,

batle
regidora
regidor
regidor
regidora
regidor
regidora
regidor
regidora
regidora
regidor
regidor

Sílvia Ripoll Genovart,

secretària accidental

No hi assisteix:
Immaculada Moreno Mayal,

regidora

Ordre del dia
1. Ratificació, si s’escau, de la urgència de la sessió.
2. Aprovació, si s’escau, de la proposta de contractació 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
El batle explica que divendres passat es va reunir la Mesa de Contractació per valorar
les propostes presentades i proposar l’adjudicació a la millor valorada.
Comenta que la urgència ve donada perquè es tracta d’un servei essencial per a
l’Ajuntament, a més de les persones que hi estan afectades, i que, per això, es vol donar
la màxima celeritat possible al procediment.
El regidor d’UIA, Sr. Arnandis, afirma que estan d’acord amb la urgència.
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La resta de grups polítics també manifesten la seva conformitat.
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat, ratificar la urgència de la sessió.
2. Aprovació, si s’escau, de la proposta de contractació de la gestió del servei públic
a la primera infància de l’Ajuntament d’Artà
La regidora d’El PI, Sra. Sureda, explica que les bases d’aquest procediment han volgut
donar més valor a la part pedagògica que a l’econòmica i que s’ha volgut que sigui un
comitè d’experts el que valori les propostes presentades d’acord amb aquests criteris.
També vol comentar que la part econòmica no només suposava una rebaixa en el preu
del contracte, sinó que hi havia altres criteris de qualitat a tenir en compte, però que es
podien valorar de manera automàtica, sense fer judicis de valor, per la qual cosa el preu
no era el més important.
Així, un cop fetes les valoracions del Comitè d’Experts i valorades les propostes
quantificables mitjançant criteris automàtics, la classificació de les ofertes, per ordre
decreixent, és la següent:
1. Aixa, SCL
2. Lireba Serveis Integrats, SL
3. Eulen Servicios Sociosanitarios, SA
Per tant, comenta que la Mesa proposa a l’òrgan de contractació, el Ple, que s’adjudiqui
a Aixa, SCL, per ser la proposta que ha obtingut la màxima puntuació.
La Sra. Sureda reitera que estan molt satisfets de com s’ha fet aquest procediment.
El regidor d’UIA, Sr. Arnandis, vol donar l’enhorabona a Aixa i celebra la continuïtat
pedagògica que varen encetar i que ha estat reconeguda per altres organismes. És una
aposta per una educació pública i de qualitat.
El regidor del PP, Sr. Lliteras, també vol donar l’enhorabona a Aixa i demana que tots
els contractes que es facin siguin com aquest, quant a la rapidesa i a tenir en compte la
qualitat.
La Sra. Sureda, en nom de l’Equip de Govern, també dona l’enhorabona a Aixa, que, en
principi, pareix que tendrà la concessió d’aquest servei si s’acompleixen els tràmits
corresponents. Aclareix que Aixa continua amb la línia pedagògica encetada, però que
és l’Ajuntament, que la va marcar, i a més diu que els contractes sempre s’han fet així
com toca, amb la màxima qualitat i agilitat possibles, però que, essent aquest un tema de
tanta importància, es va considerar que era important que intervingués un comitè
d’experts.
Tot seguit, 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
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decreixent següent:
- Aixa, SCL ............................................................... 69,73 punts
- Lireba Serveis Integrats, SL ................................... 65,23 punts
- Eulen Servicios Sociosanitarios, SA ..................... 55,91 punts
2. Aprovar la proposta de l’òrgan d’assistència d’11 de gener 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 i requerir a Aixa, SCL, empresa licitadora que ha presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa, perquè, en el termini de cinc dies hàbils com a màxim,
comptadors des de l’endemà de rebre el requeriment, presenti la documentació
justificativa dels requisits previs a què fa referència l’article 140.1 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic, així com de disposar efectivament dels
mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte
conforme a l’article 76.2 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 empreses licitadores, atenent a la
proposta duta a terme per la Mesa de Contractació, de conformitat amb l’ordre
decreixent següent:
- Aixa, SCL ............................................................... 69,73 punts
- Lireba Serveis Integrats, SL ................................... 65,23 punts
- Eulen Servicios Sociosanitarios, SA ..................... 55,91 punts
2.2. Aprovar la proposta de l’òrgan d’assistència d’11 de gener 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 i requerir a Aixa, SCL, empresa licitadora que ha presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa, perquè, en el termini de cinc dies hàbils com a màxim,
comptadors des de l’endemà de rebre el requeriment, presenti la documentació
justificativa dels requisits previs a què fa referència l’article 140.1 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic, així com de disposar efectivament dels
mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte
conforme a l’article 76.2 i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.
El batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretària accidental, estenc aquesta acta.
La secretària accidental

Vist i plau
El batle
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