ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 03 /2021
Caràcter: ordinària
Data: 20 de gener de 2021
Horari: de les 11 a les hores 11.10 hores
L’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, permet
la realització telemàtica de les sessions dels òrgans col·legiats en supòsits que concorrin
situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que
impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim
presencial de les sessions. Per a la validesa de dites sessions s’exigeix que els membres
participants es trobin en territori espanyol.
Arran de la crisi sanitària que s’està patint, ocasionada per la pandèmia internacional
provocada pel COVID-19, aquesta sessió es realitza telemàticament i la localització dels
seus membres participants en territori espanyol ha quedat acreditada davant el secretari de
la corporació mitjançant l’aportació d’una declaració responsable firmada per cada un d’ells,
en la que es fa constar el domicili des d’on es participa en aquesta sessió telemàtica.
En conseqüència, quan són les 11 hores de dia 20 de gener de 2021, després de la
convocatòria prèvia es reuneixen telemàticament les persones que a continuació es detallen,
a l’objecte de realitzar sessió ordinària, en segona convocatòria de la Junta de Govern Local
d’aquest Ajuntament.
ASSISTENTS:
 Eric Jareño Cifuentes, batle
 Sr. Bernadi Vives Cardona,
 Sra. Noemi Getino Perez,
 Sr. Guillermo Roig Mascaró
 Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló
 Sr. Jose Miguel Pastor Cantallops
 Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sr. Simó Adrover Llompart
 Sr. Gabriel Rojo Rodriguez
 Srt. Ginés Sáez González
 Sra. Maria del Pilar Bonet Escalera
 Sr. Raúl Domínguez Martín.
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APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió comença amb l’examen del esborrany de l’acta de la sessió anterior, realitzada el
passat dia 13 de gener de 2021, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.
CORRECCIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ EXIGIDA AL PROJECTE D’OBRES DE
REMODELACIÓ DE LA PLAÇA REINA Mª CRISTINA I CARRERS ADJACENTS, A
S’ARENAL DE LLUCMAJOR
Antecedents
Primer.- Per Acord de la Junta de Govern Local de data 3 de desembre de 2020 es va
aprovar el projecte d'execució de les obres de referència, el qual havia estat redactat i signat
per l’arquitecte Biel Fuster Obrador, supervisat pel CBAT (organisme que subvenciona
l’actuació en un 80%) i informat favorablement per l’arquitecta municipal Sofía Amengual
Luciano i pels enginyers tècnics municipals Joan Salvà Mut i Mateu Ginard Puigserver.
Segon.- Durant la tramitació de l’expedient de contractació per a la licitació de les «Obres de
remodelació de la Plaça Reina Mª Cristina i carrers adjacents, a s’Arenal de Llucmajor», s’ha
posat de manifest que la classificació prevista al projecte d’obres no és correcta, per la qual
cosa s’ha de corregir i fer constar la correcta al Plec de Clàusules Administratives que regirà
l’esmentat contracte i a la resta de documentació de l’expedient, abans de procedir a la seva
aprovació i publicació.
Fonaments Jurídics
Primer.- De conformitat amb l’article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, «Per als contractes d’obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros,
la classificació de l’empresari en el grup o subgrup que en funció de l’objecte del contracte
correspongui, i que s’ha de recollir en els plecs del contracte, acredita la seva solvència
econòmica i financera i la solvència tècnica per contractar. En aquests casos, l’empresari pot
acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació com a contractista
d’obres en el grup o subgrup de classificació corresponent al contracte o bé acreditant el
compliment dels requisits específics de solvència que exigeixen l’anunci de licitació o la
invitació a participar en el procediment i que es detallen als plecs del contracte»
En el cas que ens ocupa, el valor estimat del contracte és de 476.100,68 €, per la qual cosa
els licitadors podran acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva
classificació com a contractistes d’obres en el grup o subgrup de classificació corresponent
al contracte, o bé acreditant la solvència exigida al Plec ( Solvència econòmica d’acord amb
l’article 87.1.a) LCSP i solvència tècnica segons el previst a l’article 88.1.a) LCSP)
Segon.- La classificació que s’estableix al Projecte d’obres, als efectes d’acreditar la
solvència, és la següent:
Grupo G Viales y pistas
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Subgrupo 6 Obras viales sin cualificación específica
Categoria 4 Cuantia superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros.
L’article 26 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, preveu que «Els
contractes d’obres es classifiquen en categories segons la seva quantia. L’expressió de la
quantia s’efectuarà per referència al valor estimat del contracte, quan la duració d’aquest
sigui igual o inferior a un any, i per referència al valor medi anual d’aquest, quan es tracti de
contractes de duració superior. Les categories dels contractes d’obres seran les següents:
– Categoria 1, si la seva quantia és inferior o igual a 150.000 euros.
– Categoria 2, si la seva quantia és superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000
euros.
– Categoria 3, si la seva quantia és superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000
euros
– Categoria 4, si la seva quantia és superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000
euros
– Categoria 5, si la seva quantia és superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinc milions
d’ euros.
– Categoria 6, si la seva quantia es superior a cinc milions d’euros»
Com s’ha exposat, el contracte de les obres de referència, té un valor estimat de 476.100,68
€ i una duració de sis mesos, motiu pel qual, la categoria de classificació que li correspon, és
la 3 «360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros» i no la 4, que és la que consta al
projecte d’obres.
Tercer.- L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, determina que l’Administració Pública pot rectificar
en qualsevol moment d'ofici els errors materials, de fet o aritmètics dels seus actes
Vist l’anterior, l’informe de l’Arquitecte municipal i de la TAG de Contractació de data 18 de
gener de 2021 i la Resolució de Batlia de delegació d'atribucions en favor de la Junta de
Govern Local, de 27.06.2019, i en conseqüència se sotmet el fons de l’assumpte a votació i
per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer.- Rectificar l’error existent al projecte d’ «Obres de remodelació de la Plaça
Reina Mª Cristina i carrers adjacents, a s’Arenal de Llucmajor», aprovat per Acord de la
Junta de Govern Local de data 03.12.2020, en els termes exposats en els fonaments
jurídics, de tal manera que, pel que fa a la classificació als efectes d’acreditar solvència, allà
on diu «Grupo G Viales y pistas; Subgrupo 6 Obras viales sin cualificación específica;
Categoria 4 Cuantía superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros» ha de dir
««Grupo G Viales y pistas; Subgrupo 6 Obras viales sin cualificación específica; Categoria 3
Cuantía superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros»
Segon.- Notificar aquest acord al Corsorci de la Borsa d’Allotjaments Turístics
(Govern de les Illes Balears), als efectes corresponents.
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APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
LLUCMAJOR I L’INSTITUT D’ESTUDIS BALEÀRICS PER ORGANITZAR CURSOS DE
LLENGUA CATALANA EN LES CONVOCATÒRIES D’OCTUBRE DE 2020 – GENER DE
2021 I FEBRER-MAIG DE 2021.
I. L’Institut d’Estudis Baleàrics(IEB) (abans COFUC), des del curs escolar 2005-2006,
signa acords de col·laboració amb els ajuntaments de les Illes per organitzar cursos de
llengua catalana adreçats a la població major de 16 anys.
II. l’Ajuntament i l’IEB, reconeixent la necessitat de promoure i garantir l’ús de la
llengua catalana com a llengua oficial i pròpia de les Illes Balears, i amb la finalitat de
millorar l’eficiència de la gestió d’ambdues administracions, d’acord amb l’article 57.2 de la
Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, coincideixen en la
necessitat de signar un conveni per aprofitar recursos, reduir costs i aconseguir una
coordinació millor entre les administracions públiques per atendre la demanda de formació
lingüística no reglada en llengua catalana dels ciutadans de les Illes Balears.
III. El conveni que es vol subscriure té com a objecte és establir els compromisos de
col·laboració entre l’IEB i l’Ajuntament de Llucmajor per organitzar cursos de llengua
catalana adreçats als residents al seu terme municipal en les convocatòries d’octubre
de 2020 a gener de 2021 i de febrer a maig de 2021.
IV. Els cursos que l’Ajuntament vol oferir són:
Convocatòria d’octubre 2020 – gener 2021
Un curs semipresencial B2.
Convocatòria febrer-maig 2021
Un curs semipresencial C1.
A causa de la situació provocada per la COVID-19, s’ha considerat més convenient
no oferir cursos presencials ni semipresencials, sinó únicament en línia, amb
diferents modalitats segons el nivell de català que s’imparteix. Això fa que
l’Ajuntament pugui oferir als residents de Llucmajor la totalitat de l’oferta de l’IEB
(A2, B1, B2, C1, C2 i LA), i que els residents en aquest terme puguin accedir també
als cursos dels altres nivells, a part dels que en un principi es volien oferir (B2 i C1).
V. Amb la signatura d’aquest Conveni les parts s’obliguen a:
1. L’IEB:
* Publicar al web de l’IEB tota la informació sobre els cursos que organitza.
* Fer la totalitat de les inscripcions (en línia) dels alumnes.
* Coordinar els cursos.
* Facilitar l’entorn virtual d’aprenentatge necessari per poder dur a terme els cursos
en línia.
* Aportar els professors de la borsa de l’IEB.
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* Aportar el material didàctic necessari.
2. L’Ajuntament:
* Fer publicitat dels cursos als punts d’informació del municipi i als mitjans de
comunicació local.
* Donar informació dels cursos.
VI. En data 13 de gener de 2021 la Cap de Negociat de Normalització Lingüística ha
emès informe favorable a l’aprovació d’aquest conveni.
VII. El secretari de la corporació en data 18 de gener de 2021 ha emès el seu
respectiu informe preceptiu.
En conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta
el següent acord:
Primer. Aprovar, en els propis termes que es redacta a l’expedient, el Conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i l’Institut d’Estudis Baleàrics per
organitzar cursos de llengua catalana en les convocatòries d’octubre de 2020 –
gener de 2021 i febrer-maig de 2021.
Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per executar el present
acord.
ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
S’assessora al batle en assumptes de la seva competència.
Un cop acabats els assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta.
El batle

El secretari
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