ACTA DE SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA URGENT DE DIA 27
D´AGOST DE 2014.
A la Casa Consistorial de la Vila de Deià, a 27 d´agost de 2014, essent les 9:30
hores, es reuneix l’Ajuntament en Ple a l’objecte de celebrar sessió pública
extraordinària urgent en primera convocatòria baix la Presidència de la Sra.
Batlessa Magdaleba López Vallespir, i l’assistència dels Srs. Regidors citats
prèviament en forma, que es diran a continuació: Sr. Francisco Arbona Alba
(P.P), Sr. Jaime Mariano Vives (P.P.), Sr. Javier Deyá Caamaño (P.P), Sr. LLuís
Apesteguía Ripoll (Agrupació DEIA), Sra. Cristina López Martí (Agrupació
DEIA) i Sra. Francisca Deyá Ferriol (Agrupació DEIA), assistits per la
Secretària- interventora de la Corporació: Sra. Margarita Marqués Moyá.
Declarada oberta la sessió es passa a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del
dia:
1.- APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA.
La Batlessa sotmet a votació la urgència de convocatòria de la sessió plenària,
explicant i motivant que els motius que han portat a convocar la sessió amb
caràcter d'urgència, sense respectar el termini de dos dies hàbils d'antelació per
a la convocatòria són: que l'actual concessió vigent acaba el proper dia 31
d'agost i la nova ha de començar l'1 de setembre, que és dilluns que ve i que el
procés s'ha ralentit molt a causa de la mort de la treballadora social d'aquest
Ajuntament, que era la que fins ara portava el pes d'aquest procés.
Intervé el portaveu de l'oposició, el Sr. Lluis Apesteguía, en nom d´Agrupació
Deià, amb les següents paraules:
Aquesta exposició no només vol ser una argumentació del nostre vot en contra,
sinó també una queixa pel que entenem un abús de la convocatòria d'urgència.
Tant la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de las Bases del Règim Local (en
endavant LBRL) com el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (en
endavant ROF) reconeixen que els plens s'han de convocar, com a mínim, amb dos dies
d'antelació, si bé inclou la possiblitat secundària de convocar-los per urgència amb

menys temps. Aquesta possibilitat és desenvolupada a l'article 48.2 del Reial Decret
Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de Règim Local (en
endavant TRRL) que estableix que “La convocatoria de sesión extraordinaria del Pleno
de las Corporaciones locales habrá de hacerse, al menos, con dos días de antelación al de
su celebración, salvo en supuestos de urgencia debidamente motivada y con expresión de
los asuntos a que se han de circunscribir las deliberaciones y acuerdos, sin que puedan
tratarse otros distintos”.
El plaç d'antelació del ple, tal i com indica la STS de 27 de juny de 2007, és una de
les condicions necessàries per a l'exercici del dret de participació política de l'article 23
de la CE, dret fundamental que garanteix l'accés a les funcions i càrrecs públics, i també
el dret a mantenir-s'hi sense pertorbacions il·legítimes, i que per tant només pot ser
limitat per l'existència objectiva de raons d'urgència que han de quedar degudament
motivades a la convocatòria.
El concepte d'urgència, tal i com estableix la STS d'1 de març de 2000, és un
concepte jurídic indeterminat, però subjecte a normativa reglada, de manera que no
admet discreccionalitat administrativa per a elegir entre un ventall de solucions justes i
ponderades, trobant-se subjecte a la facultat revisora de l'Autoritat Judicial.
L'existència objectiva d'urgència implica, per als tribunals de justícia, que
existeixin raon excepcionals de premura en els assumptes que s'hagin de debatre, de tal
manera que aquests no admetin cap demora. La STSJ de la Comunitat Valenciana d'1 de
febrer de 1999 indica que no es pot adduir urgència quan els assumptes no admeten
demora perquè no s'hagin convocat plens ordinaris o extraordinaris, sinó que la
urgència ha de ser intrínseca al mateix caràcter de la qüestió que se sotmet al Ple
urgent. Per la seva banda, la STS de 27 de juny de 2007 diu que és necessari que les
raons adduïdes per a la urgència “...tengan por su propia naturaleza entidad suficiente
para explicarla, esto es, que evidencien que no era posible o conveniente la observancia
del plazo de antelación que rige como norma general”.
Hi ha nombroses sentències que declaren la nul·litat de la convocatòria de plens
extraordinaris i urgents per entendre que no concorren raons objectives d'urgència o
que aquesta no estava degudament motivada (entre altres les SSTS de 31 de gener de
2006 y de 27 de juny de 2007, STSJ de Navarra de 13 d'abril de 2000, STSJ de Castella
la Manxa de 9 de juny de 1999).

Des del mateix moment de la concessió del servei de l'escoleta infantil, ara fa
quatre anys (o si tant es vol, des de la pròrroga de la concessió inicial, ara fa dos anys)
sabíem que aquest setembre s'havia de fer una nova concessió; és més, des
de dimarts migdia de la setmana passada, ara fa quasi vuit dies, ja sabem el resultat de
la mesa de contractació, i per tant, tota la informació necessària per aquest ple. Per tant,
que se'ns hagi convocat amb menys de 48 hores no té una justificació objectiva. No
xerram de mesos d'antelació, sinó de només 48 hores.

No hem aconseguit que els plens es facin el capvespre, quan interferiria menys a la
nostra activitat laboral (a més de permetre que més ciutadans hi puguessin assistir),
però demanar que se'ns faciliti la planificiació personal i laboral (excepte per qualque
motiu extraordinari) és el mínim, ja que en aquest ajuntament no tots els regidors tenim
dedicació exclusiva. Desconeixem si als regidors del seu grup municipal la batlessa els
avisa amb la mateixa poca antelació que a nosaltres, però sincerament ho dubtam.
Sempre hem tengut bona voluntat, i hem anat votant afirmativament a les
urgències que s'han repetit més del que és lògic, però demanam certa consideració. Els
regidors d'aquest grup municipal ens sentim desemparats per la presidència d'aquest
ple i li demanam una reflexió, ja que és ella i no cap funcionari qui ens hauria de
facilitar el màxim possible l'exercici de la nostra tasca. Mentrestant, avui, per
coherència, no podem votar la urgència d'un ple que s'hagués pogut convocar
perfectament amb l'antelació normal que exigeix la llei.

Finalitza la seva intervenció el Regidor de l'oposició dient que solament recorda
un Ple en el qual la urgència realment va estar justificada, que va ser el que es
va celebrar després de l'assassinat de la Sra. Maria Rosa Martínez.
El regidor del P.P, Sr. Francisco Arbona Alba intervé responent que ell tampoc
té dedicació exclusiva i que la convocatòria amb caràcter d'urgència, sense
respectar el termini de dos hàbils, també afecta els membres de l'equip de
Govern, no solament als de l'oposició.
La Batlessa intervé per aclarir que per la seva banda no hi ha cap tipus de mala
fe o mala intenció i a continuació dóna la paraula a la Secretària, Sra. Margarita
Marquès Moyá, qui explica que és cert que la Mesa de contractació va ser el

dimarts 19, si be el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, exigeix
que l'empresa que resulti adjudicatària segons la proposta de la Taula, aporti
una sèrie de documentació, així com que constitueixi la garantia definitiva, per
poder procedir a l'adjudicació definitiva al seu favor i l'òrgan de contractació
haurà d'adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció
de la documentació. Donat el volum de treball que hi ha hagut aquests passats
dies unit al poc termini restant fins a l'1 de setembre, es va decidir la
convocatòria de la sessió plenària amb caràcter urgent, que es va notificar als
regidors el dilluns dia 25 de setembre a les 13:00 hores, aproximadament, via
correu electrònic com és habitual.
A continuació la Batlessa sotmet a votació la urgència, llançant el següent
resultat:
- Vots a favor: 4 (tots els regidors del P.P.)
- Vots en contra: 3 (tots els regidors d´Agrupació Deià)
Quedant doncs aprovada la urgència de la convocatòria per majoria.

2- ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LA
ESCOLETA MUNICIPAL DE 0-3 ANYS.
Se sotmet a votació la proposta d'adjudicació de la Mesa de Contractació
celebrada dimarts passat dia 19 d'agost a la Sala de Plens de l´Ajuntament de
Deià, a l'Empresa Omnium Educatiu, per ser la que ha obtingut major
puntuació.
És aprovada per unanimitat, pel que s´acorda:
Atès que mitjançant acord de l´Ajuntament Ple a la sessió de dia 4 de juliol de
2014 s´aprovà l´expedient de contractació i els plecs de clàusules
administratives i prescripcions tècniques per a l´adjudicació del contracte per la
gestió del servei públic de l´escoleta municipal de 0 a 3 anys, per procediment
obert i tramitació urgent. Així mateix es procedí a autoritzar la despesa que
suposa la seva adjudicació, convovant la seva licitació.

Atès que amb data 12/07/2014 es publicà l´anunci de licitació en el Bulletí Oficial
de les Illes Balears i amb data de 14/07/2014 en el perfil del contractant de
l´òrgan de contractació, a fi que els interessats poguessin presentar les ofertes.
Atès que durant la licitació es van presentar dues ofertes que consten en
l´expedient.
Atès que amb data de 19 d´agost de 2014 es va constituir la mesa de
contractació i una vegada comprovada la personalitat i solvencia dels
sol.licitants, es van valorar les seves ofertes i la Mesa per unanimitat proposà
l´adjudicació a favor de ASSOCIACIÓ OMNIUM EDUCATIU.
Atès que amb data de 21 d´agost es va formular proposta d'adjudicació a favor
d'aquesta empresa, requerint-se a la mateixa que aportés la documentació
exigida en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Una vegada
rebuda aquesta documentació, se sotmet a aprovació per l'òrgan de contractació
l'adjudicació del contracte al seu favor. Es pren el següent ACORD:
1-Adjudicar el contracte consistent en gestió del servei públic de la Escoleta
municipal de 0-3 anys, tramitat per procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació i tramitació
urgent, a l´Empresa “Associació Omnium Educatiu”.
2- Notificar l´adjudicació al seu favor a l´empresa adjudicatària i a la resta de
licitadors.

I no havent més assumptes que tractar i essent les 10:00 hores, pel Sra. Batlessa
es declara finalitzada la sessió estenent la present acta del contingut de la qual
como a Secretària dono fe.
Vist-i-Plau,
LA BATLESSA,

Magdalena López Vallespir

LA SECRETÀRIA,

Margarita Marqués Moyá

