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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: extraordinari
Dia: 03/06/2010
Hora: de les 20 a les 20.35 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.- Proposició d'Alcaldia amb relació a l'adjudicació definitiva per a la
contractació, per procediment obert, de la gestió del servei de la residència i centre de
dia per a gent gran de l'Ajuntament de Sant Lluís
Desenvolupament de la sessió
PRIMER.- PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A L'ADJUDICACIÓ
DEFINITIVA PER A LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DE LA
GESTIÓ DEL SERVEI DE LA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN
DE L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS
El secretari dóna compte de la proposició d’Alcaldia, de dia 25.05.10, en relació a
l’assumpte indicat, que literalment diu:
“Atenent al procediment desenvolupat per a la contractació, per procediment obert, de la gestió
del servei de la residència geriàtrica i centre de dia per a gent gran de l’Ajuntament de Sant
Lluís; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atenent a l’informe elaborat pel secretari de la corporació, en data 26.05.10; ------------------------I 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 aquest assumpte sense que el Ple ratifiqui d’incloure’ls a l’ordre del dia; --------------És el motiu pel qual elev 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. -1
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Segona.- Desestimar en tots els seus termes l’al·legació presentada al Plec de condicions per
CLECE SERVICIOS SOCIALES Y LIMPIEZAS Y REFORMAS DE BALEARES, SL, RE 114, de
dia 10.03.10, d’acord amb els informes que figuren a l’expedient. ---------------------------------------Tercera.- Desestimar en tots els seus termes la sol·licitud presentada per CUCAVELA
ALTERNATIVA SOCIOCULTURAL, SL mitjançant escrit
amb registre d’entrada a la
Conselleria de Presidència núm. 2359, de dia 12.04.10, d’acord amb l’informe que figura a
l’expedient. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quarta.- Adjudicar definitivament el contracte per a la gestió del servei de residència geriàtrica i
centre de dia de l’Ajuntament de Sant Lluís a CENTRE SECRETARI COLOMA, SL. --------------Cinquena.- Comunicar a l’adjudicatari que, de conformitat amb allò que estableix el Plec de
condicions, se signarà el corresponent contracte en un període màxim de 10 dies hàbils, a
comptar des de la data de notificació de l’adjudicació definitiva.” ------------------------------------------

Així mateix, el secretari dóna compte de la proposició d’Alcaldia complementària, de
dia 03.06.10, amb relació a l’assumpte indicat, que literalment diu:
“Amb data 25 de maig de 2010 es va signar la proposició de Batlia en relació al procediment en
anàlisi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Amb data 26 de maig de 2010, RE 2627, Carme García Querol, en representació de la societat
mercantil SERVEIS SOCIALS BALEARS BB SERVEIS, SL presenta recurs potestatiu de
reposició contra l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de dia 29.04.10, així com sol·licita la
declaració de suspensió de l’execució de l’acord impugnat. -----------------------------------------------En la mateixa data, 26.05.10, es va celebrar sessió ordinària de Ple d’aquest Ajuntament, a
l’ordre del dia del qual hi figurava en el seu punt vuitè la proposició de Batlia de dia 25.05.10.
A la vista del recurs potestatiu presentat i a la vista de la impossibilitat material d’informar sobre
el mateix, es va sol·licitar i així es va acordar, per unanimitat, deixar damunt la taula el present
expedient, en ordre a l’elaboració de l’oportú informe, informant-se que es convocaria una
sessió extraordinària de Ple per debatre l’assumpte inicialment previst més la resolució del
recurs potestatiu de reposició interposat. -----------------------------------------------------------------------Amb data 31.05.10 s’emet informe de secretaria amb relació al recurs interposat per Carme
García Querol, en representació de la societat mercantil SERVEIS SOCIALS BALEARS BB
SERVEIS, SL. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès a les circumstàncies exposades, és el motiu pel qual elev a la consideració del Ple de
l’Ajuntament la incorporació a les propostes d’acord de la proposició de Batlia de dia
25.05.10, la següent proposta: -------------------------------------------------------------------------------------Sisena.- Atenent a l’informe que figura a l’expedient, desestimar en tots els seus termes el
recurs potestatiu de reposició interposat per Carme García Querol, en representació de la
societat mercantil SERVEIS SOCIALS BALEARS BB SERVEIS, SL, així com desestimar la
sol·licitud de declaració de suspensió de l’execució de l’acord impugnat. ------------------------------Comunicar al recurrent que contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, podrà
interposar recurs contenciós administratiu en el període de dos mesos, a comptar a partir de la
notificació.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella.
Manifesta que en el Ple de dia 25.05.10, per
prudència, el present punt va quedar damunt la taula. Tots pensàvem que el
procediment havia estat absolutament transparent i que havia anat perfecte; i en
aquests moments ja podem dir que açò s’ha ratificat, ja que tenim un informe en el
qual es deixa ben clar que aquest recurs de reposició interposat no té cap sentit i, per
tant, avui mateix podem procedir a fer l’adjudicació definitiva, tal com estava previst.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que davant el recurs presentat per SERVEIS
SOCIALS BALEARS BB SERVEIS, SL contra l’adjudicació provisional del geriàtric i
centre de dia, se li ha presentat un problema a l’equip de govern: problema perquè
volen obrir la residència en el mes de setembre i problema per la possibilitat que BB
SERVEIS pugui interposar un contenciós contra l’Ajuntament.
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Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que la Sra. Marqués va deixar ben clar
a través de la premsa que l’elecció de l’empresa es va fer per unanimitat, i té tota la
raó, si bé creu que un partit a l’oposició el que hauria de fer es abstenir-se, però creu
que aquesta figura no existeix a la mesa de contractació, d’aquí el vot favorable del
Partit Popular, a pesar que no van participar en la confecció de les bases. De fet, la
mesa tenia tres assessors: el secretari i dos assessors econòmics, i els que hi
participaven, els polítics, no tenien per què dubtar d’aquest assessorament; per tant,
en principi, el vot favorable del PP era completament raonable. Però llavors la Sra.
Marqués va fer unes declaracions a la premsa, en concret:
“Carolina Marqués ha señalado que Centre Secretari Coloma se ha mostrado
receptiva para que las mejoras aportadas en su oferta puedan ser modificadas”
i va seguir expressant:
“Por ello, una vez que Centre Secretari Coloma haya firmado el contrato,
publicará un anuncio para la contratación de personal que se realizará con la
intermediación del propio Ayuntamiento.”
Per tant, la Sra. Baillo Vadell manifesta que el Partit Popular es demana: Què és açò
que l’oferta pot ser modificada? Què és açò que es posarà un anunci per a la
contractació de personal i que l’Ajuntament farà d’intermediari? Per què l’Ajuntament i
no l’empresa? No apareixia, teòricament, el personal? A més, manifesta que se’ls va
donar cinc punts per aquest motiu.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que no sap com funcionen vostès a nivell de
partit o com a equip de govern; el Partit Popular es reuneix per prendre decisions
referent al nostre sentit de vot als plens. Així mateix, manifesta que sap que el vot de
la mesa o de les comissions no és vinculant i, per tant, prèviament a la celebració d’un
ple el PP es reuneix per xerrar i decidir el que és més convenient davant qualsevol
proposta de batlia. Afegeix que sap que moltes vegades l’equip de govern culpa
aquesta portaveu, i ja haurien de saber que ella no fa res sense consultar-ho i açò
mateix fan els seus companys de partit.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que la nostra obligació, com a partit polític,
és que es faci l’adjudicació d’una forma objectiva i imparcial. Però també vol deixar
clar que era una mesa formada per polítics carregats de bona voluntat, però els qui
duien la direcció de la mesa eren realment els tècnics. Ara se’ns presenten dues
alternatives, dues formes de veure la llei: una segons el recurs que presenten els
advocats de BB SERVEIS i, l’altra, l’informe que presenta el secretari. Conclou dient
que, davant aquesta disjuntiva, el Partit Popular s’abstindrà en l’adjudicació del
geriàtric.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que el vot d’EM-EU tornarà a ser d’abstenció,
en coherència amb el vot que va emetre en el moment de l’aprovació inicial, quan va
explicar que EM-EU volia que la gestió fos pública i, per açò, hi hauria d’haver votat en
contra. Però com que el seu grup va participar en la mesa de contractació, per
contribuir a una major transparència i a un bon criteri en la mesura que, humilment, ha
pogut aportar, no hi votarà en contra, sinó que s’abstindrà. Per altra banda, recorda
que en el moment de l’aprovació inicial va demanar l’emissió d’un informe, en el sentit
de saber, pel fet que l’empresa proposada no és de les Illes Balears, si era necessari
que aquesta empresa estigués registrada a qualque registre de les Illes Balears. No ha
rebut aquest informe, per la qual cosa reitera que s’elabori.
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Intervé novament la Sra. Marqués Portella. Manifesta que en aquests moments no
recorda exactament com va aparèixer la notícia a la premsa de la qual ha fet menció la
portaveu del PP, però ara li aclarirà aquests dubtes que li han aparegut. Manifesta
que quan va afirmar que aquesta empresa era receptiva en la qüestió de canviar les
millores que havien ofert, el que volia dir és que les empreses van fer una sèrie
d’ofertes i a la taula es va decidir puntuar segons la quantitat econòmica, i que a la
millor hi ha coses que ens poden interessar molt i, a la millor, n’hi ha d’altres que ens
interessa canviar, sempre mantenint el quantum econòmic que l’oferta que
l’empresa va fer suposava per a l’ajuntament. Per exemple, si l’empresa va oferir que
posarien un cotxe i nosaltres pensam que és necessari, perfecte; ara bé, si pensam
que a la millor no és necessari, que aquesta quantitat de doblers que destinaven per
al cotxe poder-la destinar a una altra cosa que nosaltres podem pensar que és més
necessària, ja que amb aquestes millores el que es va quantificar era la part
econòmica que açò suposava. Afegeix que hi va haver una quantitat de millores molt
diferent, que hi ha coses d’unes que li semblaven molt bé i coses d’uns altres que
també li semblaven bé, però no significa que el 100% del que van oferir cadascú sigui
el millor per al geriàtric, o sí, però que si hi havia possibilitat de variar qualque cosa,
sempre mantenint la quantitat econòmica oferida, açò era la predisposició respecte
que hi pogués haver qualque tipus de variació.
Continua la Sra. Marqués Portella.
Respecte a l’anunci sobre la contractació de
personal a través de l’Ajuntament, manifesta que, evidentment, l’empresa va fer una
oferta indicant el personal que posarien a la residència, però nosaltres els van
demanar si el personal podria ser del municipi de Sant Lluís i si podria ser personal
que en aquests moments estigués a l’atur. Afegeix que en el moment d’elaborar el
plec de clàusules ja se n’havia xerrat, d’açò, però no es podia posar en el plec; però
una vegada feta l’adjudicació provisional, sí que es podia negociar amb l’empresa
adjudicatària, i ells hi van estar totalment disposts i receptius, per la qual cosa el
màxim de gent possible que puguin trobar qualificada i personal no qualificat també, el
contractaran del municipi de Sant Lluís.
Així mateix, manifesta que, com que
nosaltres vam posar en coneixement de l’empresa que ja hi havia gent que demanava
informació sobre aquest aspecte i deixant currículums a l’Ajuntament, vam dir-los que
les passaríem tots aquests currículums, i que si l’empresa adjudicatària necessitava
un punt de referència perquè la gent pogués deixar els currículums, l’Ajuntament
podria col·laborar en aquests sentit, ja que allò que queda clar és que l’empresa
adjudicatària s’ha d’encarregar de la contractació del personal. Afegeix que,
evidentment, col·laborarem si açò permet que siguin persones de Sant Lluís que
siguin contractades i, simplement, l’únic que feim és una mica de pont per poder
facilitar als ciutadans de Sant Lluís la possibilitat que puguin ser treballadors d’aquest
geriàtric.
Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que el problema que la senyora Baillo
ha posat de manifest que tenia en aquest moment l’equip de govern, en el sentit d’obrir
el geriàtric en el mes de setembre i la possibilitat d’aquest recurs... Bé, de l’únic que
ens hem desviat de la data prevista és una setmana, i creu que, dins els marge que
vam posar, seguirem mantenint la data del mes de setembre i, com a màxim, dia 1
d’octubre. Respecte al recurs, manifesta que aquest ha estat estudiat, tant per
Secretaria com per l’advocat municipal, i és ben clar que no hi ha res a fer, per la qual
cosa l’equip de govern n ‘està ben tranquil. Conclou dient que la mesa va estar
assessorada per tres tècnics i, a més, dues tècniques de l’àrea social, una de
l’Ajuntament i una altra del CIM, que van ser les que van donar la seva opinió en tots
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els temes que tenien a veure amb el servei respecte a la part tècnica de les ofertes
presentades; i creu que es va fer d’una manera molt neta, absolutament objectiva i
imparcial, i de totes les persones que van estar a la mesa, tots els comentaris que ella
ha tingut fins al dia d’avui, han estat que tothom està molt tranquil, que tothom és
conscient que es va fer amb absoluta imparcialitat i, a partir d’aquí, contractarem i
tirarem endavant aquest servei, que és allò que tot el poble vol, així com també ho vol
aquest equip de govern.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que entén que aquesta negociació,
de la qual ha parlat la senyora Marqués, es va fer posteriorment d’haver-se tancat la
mesa de contractació.
Tot seguit, la Sra. Marqués precisa que, “posterior a
l’adjudicació provisional”. Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que es van donar
cinc punts per a la qüestió del personal, i llavors resulta que l’Ajuntament ofereix fer
d’intermediari i la possibilitat que es presentin currículums... Espera que no sigui res
més que açò.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que el Partit Popular no ha participat en la
confecció de les bases, sí que ha participat en la mesa, i som espectadors d’un
conflicte que pot arribar a un contenciós, cosa que una vegada més li sabria greu. Per
altra banda, manifesta que a l’informe de Secretaria són unes quantes les vegades
que diu: “la mesa interpreta...” i el PP entén que hauria d’acabar dient: “la mesa
interpreta después de haber sido asesorada por los Servicios Técnicos Municipales...”.
Així mateix, manifesta que l’ha preocupada especialment quan BB SERVEIS diuen
que, al seu entendre, hi ha una violació dels principis d’objectivitat, transparència i
discriminació; de fet hi ha dues interpretacions de la llei. Conclou dient que, tenint
en compte que l’equip de govern no necessita el vot del PP per a l’adjudicació
definitiva del geriàtric, el seu vot serà d’abstenció.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que la senyora Marqués ha dit que
els membres de la mesa li havien manifestat que tots estaven molt tranquils i satisfets
perquè les deliberacions s’havien fet amb imparcialitat i de forma objectiva. EM.-EU,
com a membre de la mesa no li ho ha manifestat, i aprofita el Ple per manifestar-li que
sí, que també està tranquil que es va fer amb bona voluntat, si bé açò no vol dir que no
ens poguéssim equivocar. I si l’empresa que ha presentat un recurs posa un
contenciós i el guanya, serà que ens vam equivocar, però en tot cas serà que es va
equivocar tota la mesa, si bé confia que no sigui així. Conclou donant fe que es va fer
amb bona voluntat, transparència i objectivitat.
Intervé el batle. Manifesta que aquí s’ha emprat la paraula problema, conflicte... I
assenyala que quan una administració pública pren una decisió, evidentment, el
ciutadà o l’empresa que sent que l’acord no va amb els seus interessos, pot plantejar
qualsevol recurs. En aquest cas, s’ha presentat un recurs potestatiu de reposició i en
el dia d’avui hi ha un informe que analitza punt per punt totes les qüestions que s’hi
plantegen i les desmunta. I havent-hi aquest informe contundent, no creu que l’equip
de govern tengui cap problema ni tenqui cap conflicte.
Continua el batle. Manifesta que se n’ha dit molta, de cosa, i a vegades li sembla que
és voler trobar espines a la carn, quan açò és la cosa difícil, ja que normalment la carn
du os, no espines; però la Sra. Baillo Vadell amb la seva forma de xerrar i intervenir
normalment sol trobar espines a la carn. Manifesta que aquest equip de govern no té
cap problema ni cap conflicte, ni creu que tampoc el tengui l’Ajuntament de Sant Lluís,
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en el qual també intervé el PP i EM-EU. Sobre la participació, recorda que en el seu
moment va agrair i felicitar la feina feta per part de tots els membres de la mesa,
remarcant, en el cas de la mesa del dissabte, l’hora que es va acabar després d’haver
començat a les 9 hores del matí; i en el dia d’avui segueix tenint la mateixa confiança
que va tenir en aquell moment, en les diferents convocatòries de la mesa per resoldre
cadascuna de les qüestions que anaven sorgint.
Segueix el batle. Pel que fa a la participació en les bases, manifesta que aquestes
van anar al Consell Sectorial de Participació Ciutadana, on el PP hi té representació,
per la qual cosa van tenir oportunitat de dir-hi la seva, cosa que no van fer, i recorda
que tots els que hi van assistir ho van veure bé. Per tant, quan en el dia d’avui es
diu que no van participar en les bases, no és correcte del tot; per açò, convé
remarcar-ho.
Finalment, el batle manifesta, respecte a la direcció de la mesa, que a la mesa hi
havia un president, el qual era el batle; i la direcció no la van dur els tècnics, sinó que
la va dur el batle com a president de la mesa. I quan faltava un quart per a les vuit del
fosquet i estaven esgotats, va ser ell qui va proposar suspendre la mesa per convocarla llavors el dilluns, per la qual cosa ha de rebutjar també aquesta expressió que diu
que la direcció de la mesa la van dur els tècnics. La direcció de la mesa la va dur el
president de la mesa, no els tècnics; els tècnics van fer les seves aportacions quan
els membres de la mesa les van demanar. I res més. Conclou agraint el fet que
l’oposició s’abstengui i que no hi voti en contra, i espera que d’una forma definitiva es
dugui aquesta adjudicació i se signi el contracte per tal que es pugui obrir el geriàtric
i centre de dia.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació les proposicions de la Batlia
presentades.
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.- Desestimar en tots els seus termes l’al·legació presentada al Plec de
condicions per CLECE SERVICIOS SOCIALES Y LIMPIEZAS Y REFORMAS DE
BALEARES, SL, RE 114, de dia 10.03.10, d’acord amb els informes que figuren a
l’expedient.
Tercer.- Desestimar en tots els seus termes la sol·licitud presentada per CUCAVELA
ALTERNATIVA SOCIOCULTURAL, SL mitjançant escrit amb registre d’entrada a la
Conselleria de Presidència núm. 2359, de dia 12.04.10, d’acord amb l’informe que
figura a l’expedient.
Quart.- Adjudicar definitivament el contracte per a la gestió del servei de residència
geriàtrica i centre de dia de l’Ajuntament de Sant Lluís a CENTRE SECRETARI
COLOMA, SL
Cinquè.- Comunicar a l’adjudicatari que, de conformitat amb allò que estableix el Plec
de condicions, se signarà el corresponent contracte en un període màxim de 10 dies
hàbils, a comptar des de la data de notificació de l’adjudicació definitiva.
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Sisè.- Atenent a l’informe que figura a l’expedient, desestimar en tots els seus termes
el recurs potestatiu de reposició interposat per Carme García Querol, en representació
de la societat mercantil SERVEIS SOCIALS BALEARS BB SERVEIS, SL, així com
desestimar la sol·licitud de declaració de suspensió de l’execució de l’acord impugnat.
Comunicar al recurrent que contra el present acord, que posa fi a la via administrativa,
podrà interposar recurs contenciós administratiu en el període de dos mesos, a
comptar a partir de la notificació

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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