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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: extraordinari i urgent
Dia: 10/11/2010
Hora: de les 19.45 a les 19.55 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2n.Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. Tinent de batle:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:

Llorenç Carretero Tudurí
Remigio Lora Buzón
M. Carolina Marqués Portella
Juan Miguel Cubas Pons
Sergi Cruz i Dalmau
María Belen Pons de Marco
Ramón Ruiz Mena
Maria Nieves Baillo Vadell
Cristobal Coll Alcina
Pedro A. Morro Ferra
Pedro Tudurí Mercadal
Isabel Gornés Fiol
Miquel Melià Mercadal

Secretari:

Isidro López de Hoyos Herrero

Ordre del dia
Primer.- Ratificació de la urgència de la present sessió
Segon.- Proposició que presenta la regidora d'Economia i Educació amb relació a
l'aprovació de la modificació del projecte executiu per a la construcció d'un nou centre
d'educació infantil i primària (6+12) a Sant Lluís i l'aprovació del Plec de clàusules
particulars que haurà de regir el procediment obert i la tramitació urgent per a la seva
adjudicació
Desenvolupament de la sessió
PRIMER.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA PRESENT SESSIÓ
Intervé el batle. Demana el vot favorable a la ratificació de la urgència de la present
sessió, atenent a l’assumpte que es presenta. Tot seguit, ho sotmet a votació.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda ratificar la urgència de la present sessió.
SEGON.- PROPOSICIÓ QUE PRESENTA LA REGIDORA D'ECONOMIA I
EDUCACIÓ AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL
PROJECTE EXECUTIU PER
A LA CONSTRUCCIÓ D'UN NOU CENTRE
D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA (6+12) A SANT LLUÍS I L'APROVACIÓ DEL
PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS QUE HAURÀ DE REGIR EL
PROCEDIMENT OBERT I LA TRAMITACIÓ URGENT PER A LA SEVA
ADJUDICACIÓ
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El secretari dóna compte de la proposició de la regidora d’Economia i Educació, de dia
09.11.10, en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“En sessió de Ple de dia 29.07.10 aquest Ajuntament va aprovar el Plec de clàusules
administratives particulars que havia de regir el procediment obert per a l’adjudicació del
projecte executiu per a la construcció d’un nou centre d’educació infantil i primària (6+12) a
Sant Lluís. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el BOIB núm. 139, de dia 23.09.10, es publica el preceptiu anunci de l’inici del procés
licitatori. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Amb data 15.10.10, registre d’entrada en aquest Ajuntament núm. 5152, l’Institut
d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC) remet escrit a aquest Ajuntament del
següent tenor literal:---------------------------------------------------------------------------------------------------“A causa dels errors detectats en el projecte d’obra per a la construcció d’un nou
col·legi en la seva localitat, els sol·licitem que aturin el procés de licitació que
actualment tenen en marxa, fins a la remissió de nova documentació esmenant aquests
errors.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès a l’escrit esmentat, mitjançant Resolució de Batlia núm. 2010/679, de dia 15.10.10, es
resol suspendre formalment el procediment obert per a l’adjudicació de l’esmentat projecte;
publicar l’esmentada resolució en el BOIB, en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament i a la
premsa insular; i que l’esmentada resolució sigui ratificada pel Ple de l’Ajuntament.----------------El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 28.10.10 va ratificar l’esmentada resolució de
Batlia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mitjançant escrit de dia 08.11.10, RE 5491, l’Institut d’Infraestructures i Serveis Educatius i
Culturals (IBISEC) remet a aquest Ajuntament tres exemplars de l’estat d’amidaments i
pressupost esmenant les deficiències del projecte d’execució del nou col·legi públic. Així
mateix, s’acompanya un informe emès per l’esmentat Institut, que en data 05.11.10 de
supervisió indica literalment:----------------------------------------------------------------------------------------“Antecedents. El 5 de novembre de 2010 els tècnics redactors han lliurat l’estat
d’amidaments i pressupost del projecte d’execució modificat esmenant les deficiències
trobades pels tècnics municipals. -----------------------------------------------------------------------Les modificacions introduïdes no suposen modificació de la configuració física de
l’edifici, ni de les seves característiques, ni suposa augment de la superfície o
increment del pressupost de contracta previst. -----------------------------------------------------Aquesta documentació anul·la i substitueix exclusivament al document Estat
d’Amidaments i Pressupost anterior.” ------------------------------------------------------------------Atenent, així mateix, al que disposa l’article 82 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, en el qual es posa de manifest que, per raons d’urgència
degudament motivada, es podrà incloure a l’ordre del dia assumptes que no hagin rebut
prèviament l’informe de la respectiva comissió, en el qual cas, però, no podrà adoptar-se cap
acord sobre aquests assumptes sense que el Ple ratifiqui d’incloure’ls a l’ordre del dia. -----------Atès a les circumstàncies exposades i vist l’informe de Secretaria Intervenció del dia d’avui, és
el motiu pel qual elevo a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents: ---------------------------------------------------------------PROPOSTES D’ACORD ---------------------------------------------------Primera.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió. -Segona.- Aprovar la modificació del projecte executiu per a la construcció d’un nou centre
d’educació infantil i primària (6+12) a Sant Lluís, de conformitat amb la documentació
supervisada en data 05.11.10 per l’Institut d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals
(IBISEC). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera.- Declarar la urgència en la tramitació de l’expedient de contractació, atenent a les
raons d’interès públic que hi concorren, i aprovar el Plec de clàusules administratives
particulars que haurà de regir el procediment obert per a l’adjudicació del projecte executiu per
a la construcció d’un nou centre d’educació infantil i primària (6+12) a Sant Lluís. ------------------Quarta.- Publicar l’anunci de licitació en el BOIB, a la premsa insular i en el “Perfil del
contractant”, per tal que durant el període de 13 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la
publicació de l’anunci en el BOIB, els interessats puguin presentar ofertes per a la licitació.” ----2
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Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que s’ha convocat aquest Ple amb
caràcter urgent, així com s’ha elaborat la proposició i s’ha determinat que el
procediment de licitació sigui també amb caràcter urgent, ja que amb motiu de la
paralització del procediment s’ha perdut bastant de temps. Assenyala que teníem
previst poder adjudicar aquesta obra abans de final d’any i hem d’intentar de totes les
maneres possibles arribar-hi.
Conclou dient que la present tramitació ha estat
possible gràcies al tipus d’errors que hi havia, que al final han estat errors simples,
fàcils d’esmenar, i que, bàsicament, no alteren el projecte, tal com s’indica a l’informe
de l’IBISEC.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el plec de clàusules determina un termini
d’execució de les obres de dotze mesos, cosa que veu una mica just, per la qual cosa
voldria saber quina opinió li mereix a la senyora Marqués aquest termini.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que el període d’execució de dotze mesos
és un termini que ens ve marcat per la Conselleria. A més, assenyala que, fins i tot,
en el plec de clàusules tipus que ells ens van enviar es puntuava la reducció d’aquest
període. Així mateix, manifesta que l’equip de govern considera que és massa curt
aquest període per executar les obres i va llevar la referència de donar punts per
reduir aquest termini, ja que entén que l’execució hauria de ser d’uns divuit mesos.
Conclou dient que, encara que el plec de clàusules determini dotze mesos, aquest
equip de govern considera que tot allò que sigui dins els divuit mesos és una execució
correcta de l’obra, si bé insisteix que els dotze mesos vénen imposats per la
Conselleria d’Educació.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició indicada.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5),
i PSM-ELS VERDS (2); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (5) i
EM-EU (1); acorda:
Primer.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present
sessió.
Segon.- Aprovar la modificació del projecte executiu per a la construcció d’un nou
centre d’educació infantil i primària (6+12) a Sant Lluís, de conformitat amb la
documentació supervisada en data 05.11.10 per l’Institut d’Infraestructures i Serveis
Educatius i Culturals (IBISEC).
Tercer.- Declarar la urgència en la tramitació de l’expedient de contractació, atenent a
les raons d’interès públic que hi concorren, i aprovar el Plec de clàusules
administratives particulars que haurà de regir el procediment obert per a l’adjudicació
del projecte executiu per a la construcció d’un nou centre d’educació infantil i primària
(6+12) a Sant Lluís.
Quart.- Publicar l’anunci de licitació en el BOIB, a la premsa insular i en el “Perfil del
contractant”, per tal que durant el període de 13 dies naturals, a comptar des de
l‘endemà de la publicació de l’anunci en el BOIB, els interessats puguin presentar
ofertes per a la licitació.
3

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

El president aixeca la sessió i ordena que se n’estengui la corresponent acta, que
firmen els membres del Ple de l'Ajuntament amb mi, el secretari, acta que certific.
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