ACTA DE SESSIÓ PLENÀRIA EXTRORDINÀRIA URGENT DE DIA 31 DE
GENER DE 2017.
A la Casa Consistorial de la Vila de Deià, a 31 de gener de 2017, 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.
Magdalena López Vallespir, i l’assistència dels Srs. Regidors citats prèviament
en forma, que es diran a continuació: Sr. Francisco Arbona Alba (Junts x Deià),
Sr. Jaime Mariano Vives (Junts x Deià), Sra. Margarita Ripoll Deyá (Junts x
Deià), Sr. LLuís Apesteguía Ripoll (Agrupació DEIA), Sra. Cristina López Martí
(Agrupació Deià) i la Sra. Blanca Lobo Jaume (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 que el motiu és la necessitat d'aprovar la proposta d'adjudicació de les
obres de reordenació i millora de l'accessibilitat de Cala Deià. És aprovada per
unanimitat.

2- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
D’OBRA “REORDENACIÓ I MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DE CALA
DEIÀ”.
Se sotmet a votació la proposta d'adjudicació de la Mesa de Contractació
celebrada divendres passat dia 27 de gener, a la Sala de Plens de l´Ajuntament
de Deià, a l'Empresa AMER E HIJOS, S.A. , per ser la que ha obtingut major
puntuació.
Atès que mitjançant acord de l´Ajuntament Ple a la sessió de dia 2 desembre de
2016 s´aprovà l´expedient de contractació i els plecs de clàusules
administratives i prescripcions tècniques per a l´adjudicació del contracte
d´obra de “Reordenació i millora de l´accessibilitat de Cala Deià”, per
procediment obert i tramitació urgent.

Atès que amb data 31/12/2016 es publicà l´anunci de licitació en el Bulletí Oficial
de les Illes Balears i amb data de 02/01/2017 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 19 de gener de 2017 es va constituir la mesa de
contractació i amb data 20 de gener es va fer en acte públic l'obertura del sobre
núm. B “oferta econòmica i documentació quantificable de forma automàtica”,
detectant-se una plica anormal o desproporcionada, es va suspendre la sessió a
fi de requerir a l'empresa afectada la corresponent justificació. Esgotat el termini
atorgat per a la justificació de la oferta desproporcionada sense que es presentés
documentació, la Mesa va tornar a reunir-se en data de 27 de gener de 2017, i la
Mesa, per unanimitat, proposà l´adjudicació a favor de AMER E HIJOS
Sotmès a votació el Ple per unanimitat ACORDA:
PRIMER- Adjudicar el contracte d´obres consistent en Projecte “Reordenació i
millora de l´accessibilitat de Cala Deià”, tramitat per procediment obert,
diversos criteris d'adjudicació i tramitació urgent, a l´Empresa AMER E HIJOS
S.A., amb CIF A07296536, per un import de 206.510,31 euros, més IVA.
SEGON- Requerir a la mateixa que aporti la documentació exigida en el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
TERCER- Notificar l´adjudicació al seu favor a l´empresa adjudicatària i a la
resta de licitadors.
QUART- Notificar l´adjudicació al Consell de Mallorca, Departament de
Cooperació, a fi de complir amb les bases de la convocatòria de subvencions del
Pla Especial 2016-2017 per a realització d’obres i serveis de competència
municipal del Consell de Mallorca.

3- APROVACIÓ PROJECTE “DOTACIÓ DE SERVEIS I MILLORA DE
L´ACCESSIBILITAT AL PARC JOAN MAS”.

La Batlessa dona compte del projecte de les obres de dotació i millora de
l'accessibilitat al Parc Joan Mas. Recorda que aquest projecte es presenta al Pla
Especial d’Inversions Financerament Sostenibles 2016-2017 i és subvencional pel
Consell de Mallorca. L´import del projecte és 107.114,84€.
Explica que les obres tenen per objecte la construcció d'uns lavabos subterranis
al parc Joan Mas, en el casc històric de Deià, i la millora de l'accessibilitat fins a
la zona de l'escenari de l'amfiteatre, des del carrer Robert Greus.
El portaveu explica que no han tingut molt temps de mirar-ho però que els
pareix bé, ja que ells duen molts anys demanant-ho. L'única cosa a dir és que no
es veu clar com quedaria el parc, que d'altra banda és una millora que poden
presentar les empreses per obtenir més punts en la licitació però no és
obligatori.
Sotmès a votació és aprovat per unanimitat.

4- APROVACIÓ PROJECTE “MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
D’UNA PART DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE DEIÀ”.
La Batlessa dona compte del projecte de les obres de millora de l’eficiència
energètica d’una part de l’enllumenat públic de Deià Recorda que aquest
projecte es presenta al Pla Especial d’Inversions Financerament Sostenibles
2016-2017 i és subvencional pel Consell de Mallorca. L´import del projecte és de
119. 515,21 euros.
Sotmès a votació és aprovat per unanimitat.
I no havent més assumptes que tractar i essent les 10:30 hores per la Sra.
Batlessa es declara finalitzada la sessió estenent la present acta del contingut de
la qual com a Secretària dono fe.

Vist i Plau,
La Batlessa,
Magdalena López Vallespir

La Secretària- Interventora,
Margarita Marqués Moyá

