ACTA DE SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA URGENT DE DIA 15
DE SETEMBRE DE 2014.
A la Casa Consistorial de la Vila de Deià, a 15 de setembre 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 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.), Sr. Javier Deyá Caamaño (P.P), Sr. LLuís
Apesteguía Ripoll (Agrupació DEIA) i Sra. Cristina López Martí (Agrupació
DEIA), assistits per la Secretària- interventora de la Corporació: Sra. Margarita
Marqués Moyá.
Excusa la seva assistència la Sra. Francisca Deyá Ferriol (Agrupació DEIA).

Declarada oberta la sessió es passa a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del
dia:
1.- APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA.
És aprovada per unanimitat.

2.- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
D’OBRA “PASSAREL·LA PEATONAL URVANA I APARCAMENT”.
Se sotmet a votació la proposta d'adjudicació de la Mesa de Contractació
celebrada dimarts passat dia 9 de setembre, a la Sala de Plens de l´Ajuntament
de Deià, a l'Empresa UTE TRANEXMA Y MADEIRA, S.A. , 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 13 d’agost de
2014 s’aprovà l’expedient de contractació i els plecs de clàusules
administratives i prescripcions tècniques per a l’adjudicació del contracte

d’obra de “Passera de vianants urbana i aparcament”, per procediment obert i
tramitació urgent.
Atès que amb data 16/08/2014 es publicà l’anunci de licitació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i amb data de 19/08/2014 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 cinc ofertes que consten en
l’expedient.
Atès que amb data de 3 de setembre de 2014 es va constituir la mesa de
contractació i una vegada comprovada la personalitat i solvència dels
sol·licitants, es van valorar les seves ofertes i després de detectar-se una plica
anormal o desproporcionada, es va suspendre la sessió a fi de requerir a
l'empresa afectada la corresponent justificació. Una vegada rebuda la
documentació, la Mesa va tornar a reunir-se en data de 9 de setembre de 2014, i
la Mesa, per unanimitat, proposà l’adjudicació a favor de UTE TRANEXMA Y
MADEIRA, S.A.
Atès que amb data de 9 de setembre 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 Projecte “Passera de vianants urbana i
aparcament” del municipi de Deià, tramitat per procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació i tramitació
urgent, a l´Empresa UTE TRANEXMA Y MADEIRA, S.A., per un import de
548.900 euros, més IVA.
2- Notificar l’adjudicació al seu favor a l’empresa adjudicatària i a la resta de
licitadors.
3- Notificar l’adjudicació al Consell de Mallorca, Departament de
Cooperació, a fi de complir amb les bases de la convocatòria de subvencions
dirigida als Ajuntaments i entitats locals menors de Mallorca de població
inferior a 20.000 habitants per a actuacions de competència municipal.

I no havent més assumptes que tractar i essent les 09:50 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

