
 
 
 

 
 
 
 
A la Casa Consistorial de la Vila de Deià, a 30 de setembre de 2014, essent les 
09:30 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 Magdalena 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.), Sra. Francisca Deyá Ferriol (Agrupació 
Deià), i la Sra. María Cristina López Martí (Agrupació Deià), assistits per la 
Secretària Sra. Margarita Marqués Moyá.  
 
 
Declarada oberta la sessió es passa a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del 
dia: 
 
1- Resolució del recurs de reposició presentat per l’empresa LIREBA 

SERVEIS INTEGRATS, contra l’adjudicació del contracte per a la gestió del 

servei públic de la Escoleta municipal de 0 a 3 anys a l’empresa OMNIUM 

EDUCATIU. 

 
Vist el recurs de reposició, de data de 2 de setembre de 2014, presentat per 
l´empresa LIREBA SERVEIS INTEGRATS contra l'adjudicació del contracte per 
a la gestió del servei públic de la Escoleta municipal de 0 a 3 anys de Deià, a 
l'empresa ASSOCIACIÓ OMNIUM EDUCATIU, i a la vista dels motius 
al·legats per l´empresa recurrent, la Mesa es va reunir en data de 9 de setembre 
a efectes de procedir a examinar de nou la documentació presentada per 
ambdues empreses i les puntuacions atorgades. 
 
El resultat de la sessió es reflecteix en l'acta de la Mesa, que es transcriu a 
continuació: 
 

A- Incompliment de la massa salarial:  
 
Quant a aquest primer motiu del recurs i examinat per la Mesa la documentació 
corresponent presentada per l'empresa OMNIUM EDUCATIU,  es comprova que el 
percentatge ofertat per OMNIUM del 88´62% solament es refereix al personal en 
atenció educativa, tal com exigeixen els plecs. És cert que, tal com apunta l'empresa 
LIREBA en la seva al·legació, OMNIUM presenta, a més del personal en atenció 



 
 
 

 
 
 
educativa, un altre personal, tals com una administrativa o un assessor pedagògic, entre 
uns altres, si bé fent constar expressament que, en tot cas, aquest va a càrrec de 

l'empresa. Per tant, el percentatge que presenten es refereix exclusivament al personal 
en atenció educativa, conforme als plecs que regeixen aquesta contractació i la puntuació 
atorgada per la Mesa és correcta. 
 

B- Disconformitat amb la puntuació obtinguda en la creació de llocs de treball per a 
persones discapacitades o desfavorides: 

 
La Mesa distingeix dues qüestions: 
 
- En primer lloc, és cert que es va valorar erròniament a les dues empreses amb 0 punts, 
ja que d'acord amb els plecs, era suficient amb l'aportació del compromís de 
subcontractar, no sent necessari aportar el contracte, com va interpretar la Mesa en la 
seva sessió de dia 19 d'agost.  
- En segon lloc, és cert que l'empresa OMNIUM utilitza l'expressió "obra menor" en el 
comprimís de subcontractació presentat, si bé seguidament la descriu com a "pintura, 
mobiliari, manteniment de jardins...". Per tant, és opinió d'aquesta Mesa la de que 
l'empresa OMNIUM utilitza erròniament l'expressió "obra menor", doncs una 
interpretació conjunta porta a concloure que amb ella es refereixen, en realitat, a tasques 
de manteniment, servei complementari al que deu, efectivament anar referida la 
subcontractació. 
 
Per tant, a manera de conclusió, les dues empreses licitadores haurien d'haver obtingut 
la màxima puntuació (5 punts) i no 0, si bé això no canvia en absolut les seves posicions 
en la classificació. 
 

C- Funció destinada a l'ampliació del pressupost destinat a manteniment: 
 
Aquest motiu al·legat per l'empresa recurrent LIREBA tampoc pot acceptar-se, ja que 
aquesta empresa al·lega erròniament que l´empresa OMNIUM ofereix un pressupost de 
2.050 euros en millores que gens tenen a veure amb el que estableix el plec i que han de 
destinar-se a l'ampliació del pressupost de manteniment. I que fins i tot en el cas que 
s'acceptés aquesta quantitat, en ser inferior a l'oferta per la recurrent (3.000 euros), la 
puntuació tampoc seria correcta en aplicar la fórmula especificada en el plec per al seu 
càlcul. 
 



 
 
 

 
 
 
Revisada la documentació es comprova que el pressupost de manteniment ofert  per 
l'empresa OMNIUM és de 3.500 euros, que és el que es va tenir en compte per a la seva 
valoració. Els 2.050 euros que assenyala LIREBA es refereixen a un altre apartat 
"Altres millores" i en cap cas es van tenir en compte per calcular la puntuació 
corresponent al pressupost de manteniment. Per tant, la puntuació atorgada a ambdues 
empreses, per la Mesa el passat 19 d'agost, és correcta. 
 
 
2- La Mesa de contractació, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 

- Proposar al l´òrgan de contractació la desestimació del recurs de resposició 
presentat per l´empresa LIREBA SERVEIS INTEGRATS. 

 
 
La Batlessa sotmet a votació la proposta de la Mesa de desestimació del recurs, 
que és aprovada per unanimitat i es pren el següent ACORD: 

 
- Desestimar el recurs de reposició presentat per l´empresa LIREBA SERVEIS 
INTEGRATS contra l'adjudicació del contracte per a la gestió del servei públic 
de la Escoleta municipal de 0 a 3 anys de Deià, a l'empresa ASSOCIACIÓ 
OMNIUM EDUCATIU. 
- Notificar el present acord als interessats. 
 
I no havent més assumptes que tractar i essent les 09:50 hores, per la 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,                                                        LA SECRETÀRIA, 
 
 
 
Magdalena López Vallespir                           Margarita Marqués Moyá 


