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AJUNTAMENT DE COSTITX 
         ILLES BALEARS 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 11 
DE FEBRER DE 2021. 

 
 

Lloc de la sessió:               Sala d’Actes Casal de Cultura 
Caràcter de la sessió:        Ordinària  
Data:                                    11 de febrer de 2021 
Hora de començament:     20:00 hores 
Hora d’acabament:            21:10 hores 
  
Presents:                          Sr. Antoni Salas Roca, EL PI (Batle) 
     Sra. Maria Antònia Munar Llabrés, EL PI 

   Sr. Lorenzo Ramis Alomar, EL PI 
   Sr. Juan Bautista  Munar Munar, EL PI 
   Sr. Pedro Arrom Amengual, EL PI 

     Sr. Adrià Pascual Jofre, EL PI 
   Sra. Francisca Socias Ferrer, (PP) 
    

 

Absents:    Sra. Cristina Martí Centenero, EL PI 
 

Secretària Interventora: Sra. Carmen Rosario Botón Valderrábano  

Hi ha quòrum legal. 

 
ORDRE DEL DIA: 

 

1) Aprovació Actes anteriors  

2) Informes i Comunicacions. 

3) Resolucions de Batlia. 

4) Plecs de clàusules administratives particulars de l’obra Projecte 

Fase II  del projecte d’execució d Urbanització d’un espai lliure 

públic per equipament esportiu a l’urbanitzable 02 del Municipi de 

Costitx. 

5) Acord d’adhesió al contracte derivat 1/2020 de l’acord marc de 

subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les Entitats 

Locals de les Illes Balears adjudicat per la FELIB a l’empresa 

ENDESA ENERGIA SAU exp. 1/2018 

6) Convalidació de l’expedient modificació de crèdit 8/2020 IFS. 
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7) Conveni de col·laboració entre l’Administració de la CAIB i aquest 

Ajuntament per concedir ajudes adreçades a pal·liar les 

conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària 

de la COVID-19 en els sectors econòmics. 

8) Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i aquest 

Ajuntament per concedir ajudes adreçades a pal·liar les 

conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària 

de la COVID-19 en els sectors econòmics. 

9) Bases reguladores de la convocatòria d’ajuts extraordinaris i a fons 

perdut per les empreses amb locla amb atenció al públic, que 

desenvolupen l’activitat al municipi de Costitx, que han hagut de 

cessar la seva activitat, per la situació de crisi del COVID-19, 

exercici 2021. 

10) Proposta que presenta el Grup municipal del PI per la vacunació 

immediata de les treballadores familiars municipals. 

11) Adhesió a la Commemoració dels 500 anys de les Germanies. 

12) Declaració institucional amb motiu de la celebració del dia Mundial 

contra el Càncer. 

13) Precs i Preguntes.         
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1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS. 

Iniciada la sessió, es sotmet a consideració dels regidors l´Acta de la Sessió 
Ordinària de data 26/11/2020 i les Actes de les Sessions Extraordinàries de data 
14/12/2020 i 12/01/2021 les quals son aprovades per unanimitat dels presents, per 
majoria absoluta, amb 7 vots a favor (6 del PI, 1 del PP). 
 

2. INFORMES I COMUNICACIONS. 

El Sr. Batle inicia els informes i comunicacions, parlant dels temes que es relacionen 
a continuació, i diu: 

- Regidora Cristina Martí Centenero: 

El sr. Batle i el Ple en conjunt vol fer arribar el màxim suport a la sra. Cristina Martí 
Centenero, li desitgen una ràpida recuperació, a mès volen mostrar-li el seu afecte i 
que estan al seu costat. 

- Mercat de nadal: 

El sr. Batle informa que es van fer tres concerts al poble en les festes de nadal: Lalia 
Queralt amb un trio, la coral femenina de Sant Francesc i un Assac de Nadal de  i 
que es van fer a l´escola nova amb les màximes garanties de seguretat per donar 
suport a aquest sector tant castigat econòmicament amb la crisi del covid 19. 

Comenta que les activitats culturals es van aturar desprès de Nadal i per tant no es 
van celebrar les festes de Sant Antoni i de Sant Sebastià. 

- Agraïments Reis Mags i patge: 

El sr. Batle expressa el seu agraïment als joves que van organitzar la celebració dels 
reis mags per fer una feina ben feta i de manera segura. 

- Rutes de Costitx: 

El sr. Balte va informar al ple que es va fer la presentació de les rutes de Costitx per 
part del sr. Lluis Lluis Vallcaneras. 

- Agraïments a Santiago Nofre: 

El sr. Batle expresa el seus agraïments al sr. Santiago Jofre per la instal·lació del 
Betlem Monumental de Costit a Nadal. 

- Renovació aire condicionat a l´escola: 

El sr. Balte exposa que es van renovar els aparats d´aire condicionat perquè els nins 
puguin fer les classes a l´escola amb les finestres tancades i no passin fred. 

 

3. RESOLUCIONS DE BATLIA 
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El Sr. Batle dóna compte als regidors dels decrets de batlia emesos des del mes de 
gener de 2021  fins a la data de febrer d´enguany, dels quals se´ls ha donat 
informació prèviament, de conformitat amb l´article 42 del reglament 2568/1986 
d´organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i l´article 46 de la llei 
7/1985 de bases del règimen local. 

El Ple en resta assabentat. 

4. PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE L´OBRA 
PROJECTE FASE II DEL PROJECTE D´EXECUCIÓ D´UBRANITZACIÓ D´UN 
ESPAI LLIURE PÚBLIC PER EQUIPAMENT ESPORTIU A L´URBANITZABLE 02 
DEL MUNICIPI DE COSTITX. 
 

El sr batle exposa davant el Ple els plecs que regiran la licitació d´aquesta obra 
inclosa en el Plan d´obres i serveis 2020-2021 del Consell Insular de Mallorca, la 
transcripció literal de les quals es la següent: 
 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
CONTRATACIÓN DE LA OBRA “PROYECTO FASE II DEL PROJECTO DE 
EJECUCIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN ESPACIO LIBRE PÚBLIC PARA 

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN EL URBANIZABLE 02 DEL MUNICIPIO DE 
COSTITX-” 

  
Aprobado por Acuerdo de Pleno de fecha  11 de febrero de 2021. 
 
CONTRATO DE OBRAS 

 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: ABIERTO SIMPLIFICADO 
 
TRAMITACIÓN:  X ORDINARIA (Art. 159 LCSP 9/2017)    URGENTE  

 
CÓMPUTO DE PLAZOS: días naturales según lo dispuesto en la LCSP (DA 12ª y 
artículo 30 apdos 2 y 3 Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las 
adminstraciones públicas) 
 
LICITACIÓN ELECTRÓNICA:       SÍ X        NO  (artículo 159.4 LCSP) 
 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS 
CLASIFICADAS DEL SECTOR PÚBLICO:       SÍ X        NO  
 
DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:      PLENO (DA 2ª LCSP) 

UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
SECRETARÍA 

DIRECTOR FACULTATIVO DE LA OBRA:     TÉCNICO REDACTOR DEL 

PROYECTO                                              

OBJETO DEL CONTRATO: FASE II DE LA EJECUCIÓN DE UNA URBNIZACIÓN 
EN UN ESPACIO LIBRE PÚBLICO PARA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN EL 
URBANIZABLE 02 DE COSTITX 
 
- CPV (Vocabulario Común de Contratos) 
 
 
 

452113600 Trabajos de construcción de desarrollo 
urbano 
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Número exp.: 29/2021 

Contrato reservado:   X NO     SÍ 

Necesidades administrativas a satisfacer:  
Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este pliego de cláusulas 
administrativas particulares se satisface la siguiente necesidad: construir la fase II y las 
primera instalaciones deportivas del urbanizable 02 de Costitx. 

Perfil de contratante: www.ajcostitx.net (art.63 Y 347.2 LCSP) 
Anuncio de licitación: en el perfil del contratante (art. 135 y 159.2 LCSP) 

 
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
 

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 
A.1 Precio a tanto alzado: artículo 241 LCSP  

Importe IVA excluido: 366.587,21 euros (incluido 6% gastos generales y 13% bº 
industrial) 

IVA 21%: 76.983,31 euros 

Total: 443.570,52 euros 

 
A1.1. El contratista quedará vinculado con el Ayuntamiento a las determinaciones a 
tanto alzado exigidas por el Código Civil en sus artículos 1593 a 1599. 
 
A.1.2. En caso de precio a tanto alzado con precio cerrado (Art. 241.3 LCSP): 

 

 
A.2 Otros sistemas de determinación del precio (Especificar el que sea de 
aplicación): 

Precio referido a unidad de ejecución: 
Otros sistemas: 

Presupuesto de gasto máximo 
(IVA excluido): 

IVA:  IVA: 

Total: Total: 

 
A.3 Lotes 

Presupuesto de gasto máximo de cada lote (IVA 
excluido): 
Lote 1: 
Lote 2: 
…. 

Presupuesto de gasto máximo de 
la totalidad de los lotes (IVA 
excluido):  

IVA Lote 1: 
IVA Lote 2: 
…. 

IVA de la totalidad de los lotes: 
 

Total Lote 1: 
Total Lote 2: 
…. 

Importe de la totalidad de los 
lotes: 

 
A.4 Precio en caso de contrato de proyecto y obra: 

http://www.ajcostitx.net/
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Presupuesto de gasto máximo para la ejecución de 
las obras (IVA excluido): 
 
 

Honorarios de redacción del 
proyecto (IVA excluido) (Art. 234 
LCSP):  
 

IVA:  IVA: 

Total: Total: 

 
A.5 Desglose de costes utilizados para la determinación del presupuesto  

Costes directos: ver proyecto técnico 

Costes indirectos: ver proyecto técnico 

Costes salariales: ver proyecto técnico 

Otros gastos: ver proyecto técnico 

 

A.6 Valor estimado del contrato 

Valor estimado del contrato: 366.587,21 euros  

Método de cálculo aplicado: artículo 101 a) LCSP 9/2017 

 

B. CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Y ANUALIDADES 

 
B.1 Distribución por anualidades:  
 
El pago de las cantidades correspondientes al presupuesto del contrato se abonará 
en las certificaciones que correspondan en los años 2020-2021. 
El proyecto se financia con cargo a la subvención adjudicada al ayuntamiento de 
Vilafranca de Bonany por el Consell Insular de Mallorca  en la convocatoria de 
subvenciones 2019-2020 para llevar a término obras de inversión de competencia 
municipal. 
 
B.2 Lotes  

Año Lotes Total (IVA incluido) Partida presupuestaria 

2….. Lote 1   

2….. Lote 2   

2….. …   

2…..    

 
B.3 Financiación conjunta 

 

 

C. LOTES. Art. 99 LCSP 

División del contrato en lotes: 

 SÍ 
NO 

Descripción de los lotes: 

Descripción: 
CPV (Vocabulario Común de Contratos): 
CPA (Clasificación de Productos por Actividades): 
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Limitaciones: 
 

Limitación del número de lotes para los que un licitador puede presentar oferta: 
 NO 
 SÍ. Número máximo de lotes para los que un licitador puede presentar oferta: 

Limitación del número de lotes que pueden adjudicarse a un licitador: 
 NO 
 SÍ. Número de lotes que como máximo pueden adjudicarse a un licitador: 

Criterios objetivos a aplicar para determinar los lotes que serán adjudicados: 

Oferta integradora: 

Adjudicación a una oferta integradora: 
 NO 
 SÍ. Combinación o combinaciones que se admiten: 

 
D. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Plazo de ejecución total:  6 MESES 
Plazos de ejecución parciales: 
Plazo para redactar el proyecto: 
Fecha de inicio del plazo para redactar el proyecto: 

E. PLAZO DE GARANTÍA 

2 AÑOS a contar desde la recepción de la obra (Artículo 243.3 LCSP) 

Devolución garantía: artículo 111.1 LCSP 

 
F. SOLVENCIA. HABILITACIÓN 

 
F.0 OBLIGACIÓN DE ACREDITAR SOLVENCIA  

X    SÍ (Mediante la inscripción en el ROLECE o lo exigido en los apdos F.2 y F.3 del 
pliego) 

 NO 

 

 
F.1 CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATISTAS 
Obligación de acreditar la clasificación: 

 X     SÍ    Artículo 86.2, 92, 96, 159.4 a) y DT 3ª  LCSP  
 NO   

Clasificación exigida o admitida para acreditar la solvencia: 

Grupo Subgrupo Categoría Denominación 
 
 

 
F.2 MEDIOS DE ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y 
FINANCIERA. Art.  86.2, 87 y 92 LCSP 

          Medios: certificación de registros de licitadores (ROLECE) 
 
           El objeto y ámbito de actividad de la empresa se tendrá que corresponder con 
el objeto del presente         contrato de obras que se pretende licitar. 

 
F.3 MEDIOS DE ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA TÉCNICA. Art. 86.2, 88,92,  
93 y 94 LCSP 

          Medios: certificación de registros de licitadores (ROLECE). 
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           El objeto y ámbito de actividad de la empresa se tendrá que corresponder con 
el objeto del presente         contrato de obras que se pretende licitar. 

 
F.4 MEDIOS DE ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA EN CASO DE OFERTA 
INTEGRADORA. Art. 99.5 LCSP 

 

F.5 CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA  
Además de la solvencia o clasificación indicadas, se exige la adscripción a la 
ejecución del contrato, como mínimo, de los medios personales y/o materiales 
siguientes: 

 

Especificación de los nombres y la cualificación profesional del personal responsable 
de ejecutar la prestación. Art. 76.1 LCSP 

 SÍ 

 NO 

Compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales 
o materiales indicados. Art. 76.2 LCSP 

 SÍ 
 NO 

 
Carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el art. 211.1.f): 

 SÍ 
 NO 

F.6 HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL EXIGIDA 

 

G. REVISIÓN DE PRECIOS  

X    No procede 
 Sí procede. Fórmula:  

H. GARANTÍAS 

H.1.1  GARANTÍA PROVISIONAL: No procede, artículo 106 LCSP 
H.1.2  GARANTÍA DEFINITIVA: 5 % DEL IMPORTE FINAL OFERTADO (o del 
presupuesto base de licitación cuando la cuantía del contrato se determina en 
función de precios unitarios; o del precio máximo fijado, en el caso de los contratos 
con precios provisionales) (IVA excluido), artículo 107.1 LCSP. 
Forma de prestar la garantía: 

X    En cualquiera de las formas reguladas en el art. 108.1 LCSP y de conformidad al 
art. 159.4 LCSP. 

 Mediante retención de precio (art. 108.2 LCSP) 

 
H.2 GARANTÍA COMPLEMENTARIA: MÁXIMO 5 % DEL IMPORTE FINAL 
OFERTADO (IVA excluido) Artículo 107. LCSP 

X   NO 

 SÍ  

Porcentaje:  

 

I. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

Forma de presentación (Cláusula 12.1): 



-9- 

 

 X   Licitación electrónica 
      Lugar: Plataforma de contratación del Sector Público 

   Licitación electrónica parcial. Sobre que debe presentarse por medios no 
electrónicos:    

     Licitación no electrónica. 

Plazo de presentación: veinte días a contar desde el día siguiente a la publicación en 
el perfil del contratante del anuncio de licitación (art. 159.3 LCSP). 

 

Lugar: Plataforma de contratación del estado (Islas Baleares) Apdo 12.1.a) del pliego. 

Plazo para solicitar información adicional sobre los pliegos y demás documentación 
(Cláusula 12.4): 

El previsto en la cláusula 12.4 del pliego 

 

J. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES 

X    NO 
 SÍ 

Requisitos mínimos, modalidades y características de las variantes que se aceptan:  

Cuando se autorice la presentación de variantes sobre elementos o unidades que 
deban ser ofertadas por el precio cerrado (art. 241.3.d LCSP): 
- Contenido del proyecto básico a presentar por el licitador: 
- Plazo para aportar el proyecto de construcción de las variantes ofertadas: 

 
K. PARÁMETROS OBJETIVOS PARA IDENTIFICAR OFERTAS 
ANORMALMENTE BAJAS. Art. 149 LCSP 

Artículo 85 y 86 RD 1098/2001 Reglamento general ley de contratos del sector público 

 
L. CUESTIONES RELATIVAS A LA ADJUDICACIÓN 
Plazo máximo para efectuar la adjudicación (Cláusula 21.3): 

 

Compensación en caso de decisión de no adjudicar el contrato o de desistimiento 
(Cláusula 21.5): 

 

 
M. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Art. 202 
LCSP 

 

Condiciones especiales de ejecución del contrato: 
 
A.- Que las empresas que se presenten a la licitación con más de 50 personas 
trabajadoras tienen que contar con un 2% de los puestos de trabajo para 
personas con discapacidad.  
 
B.- Que entre las condiciones de ejecución del contrato tienen que figurar, 
para tener en cuenta los aspectos medioambientales, las siguientes:  

 
Buenas prácticas dirigidas a minimizar las emisiones contaminantes:  
 
- Utilización de al menos un vehículo de bajas emisiones adscrito a la obra, 
entendiendo como vehículo de bajas emisiones aquel que utilice como fuente de 
energía electricidad, GLP, gas natural o hidrógeno o vehículos híbridos enchufables 
y los vehículos que cumplan como mínimo la normativa Euro 5 o Euro 6.  
- Realización de revisiones regulares de los equipos y maquinaria con el fin de 
optimizar el consumo de energía y minimizar la emisión de humos y gases.  
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- Riegos periódicos en áreas donde se producen movimientos del suelo y tráfico de 
maquinaria que pueden generar polvo. 
- Protección con velas o lonas de todos los materiales que puedan generar polvo.  
- Inspección diaria del parque de maquinaria de la obra para identificar escapes 
visibles.  
- Utilización de desencofrantes que no perjudiquen el medio ambiente.  
- Impartición de formación al personal con el fin de minimizar las emisiones 
contaminantes.  
 
Buenas prácticas dirigidas a minimizar la generación de residuos: 
 
 - Utilización preferentemente de elementos prefabricados/reutilizables.  
- Compra de materiales al por mayor con envases de un tamaño que permita reducir 
la producción de residuos de envoltorios (los recipientes/contenedores grandes son 
preferibles a los recipientes/contenedores pequeños y es mejor si están fabricados 
con material reciclado).  
- Programar el volumen de tierras excavadas para minimizar los sobrantes del suelo 
y para utilizarlos en el mismo emplazamiento.  
- Señalización de los contenedores de residuos, con indicación del tipo de residuo 
que pueden admitir.  
- Impartición de formación al personal para minimizar la generación de residuos y 
asegurar la correcta gestión.  
 
Buenas prácticas dirigidas a minimización de consumo de recursos naturales:  
 
MEDIDAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA:  
 
-Inspecciones periódicas de la instalación para identificar escapes visibles y 
mantenimientos periódicos.  
 - Controles periódicos del gasto de agua.  

        - Instalación de sistemas de regulación en las bocas de las mangueras.  
        - Impartición de formación al personal para reducir el consumo de agua.  
 

MEDIDAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA:  
 
- Controles periódicos del gasto de energía (energía eléctrica, gasóleo...).  
- Planificar las actividades con el fin de optimizar el uso de los equipos eléctricos de la 
obra.  
- Impartición de formación al personal para reducir el consumo de energía.  
 
MEDIDAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE MATERIALES:  
 
- Uso de materiales y/o productos ambientalmente correctosr como, preferentemente:  

 Áridos reciclados procedentes de los escombros de derribos.  

 Utilización de madera certificada con algunos tipos de sello ambiental (FSC, 
PEFC, etc.). 

  Utilización de plásticos o aceros con contenido reciclado.  

 Utilización de pinturas, adhesivos, sellantes con bajo contenido en compuestos 
orgánicos volátiles (COVs).  

        - Preferentemente, uso de materiales de origen kilómetro cero.  

C.- Que entre las condiciones de ejecución del contrato tiene que figurar que la 
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empresa adjudicataria, si tiene que contratar personal para llevar a cabo la obra, 
al menos una persona tiene que encontrarse en situación o riesgo de exclusión 
social. Esta persona será derivada por los servicios sociales municipales. 

Carácter de obligación esencial a los efectos previstos en el art. 211.1.f): 
 SÍ 

 X   NO 
Carácter de infracción grave a los efectos establecidos en el artículo 71.2.c) de la 
LCSP en caso de incumplimiento (cláusula 30.5): 

 SÍ 
 X   NO 

 

N. IMPORTE MÁXIMO GASTOS DE PUBLICIDAD  

500 Euros.  
Artículos 75 y 67.2 g) Reglamento 1098/2001 contratos del sector público. 

 

O. PROGRAMA DE TRABAJO 

  SÍ  
  X   NO 

 

P. CERTIFICACIONES Y ABONOS A CUENTA. Arts. 198 y 240 LCSP 

Periodicidad de las certificaciones: 

Órgano con competencias en materia de contabilidad pública (cláusula 29.2): 

Condiciones y requisitos de los abonos a cuenta de actuaciones preparatorias: 

 

Q. SUBCONTRATACIÓN. Art. 215 LCSP 

    No se permite 
X    Se permite 

 Tareas críticas que no pueden ser objeto de subcontratación: 
 Se exige la presentación de una declaración sobre la parte del contrato que el 

licitador tenga previsto subcontratar en los términos del artículo 215.2.a) de la LCSP 
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 Se prevé la realización de pagos directos a los subcontratistas 

 
R. LUGAR DE EJECUCIÓN  

Urbanizable 02 de Costitx 

 
S. PENALIDADES ESPECÍFICAS PARA ESTE CONTRATO 

En caso de incumplimiento de plazos parciales: artículo 193.1 LCSP 

En caso de incumplimiento del plazo total: las previstas en el artículo 193.3 

En caso de incumplimiento parcial de la ejecución del objeto del contrato: las previstas 
en el artículo 192.1 LCSP. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 217.1 de la LCSP 
en relación a la comprobación de pagos a los subcontratistas: 

Otras: 

 
T. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. Art. 204 LCSP 

Se prevé en las condiciones siguientes: límite del 4% del presupuesto de 
adjudicación del contrato (iva, beneficio industrial y gestos generales incluídos) 
previa justificación y solicitud previa del adjudicatario y condicionada al informe 
favorable del director de obra. 
Alcance y límites de la modificación: La modificación no podrá suponer el 
establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. 

 

U. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Incumplimiento de las siguientes obligaciones, que se califican como esenciales a los 
efectos del art. 211.1.f), además de las señaladas en la letra M: 
X  Incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación que afecte a 
características de la misma que se hayan tenido en cuenta para definir los criterios de 
adjudicación (art. 122.3 LCSP) 

 Incumplimientos previstos en el artículo 215.3 de la LCSP en relación a la 
subcontratación 

 Otras:  

Otras: 

 
V. PLAZOS ESPECIALES 

De subsanación de defectos documentación (prevista en el artículo 140 LCSP 9/2017) 
presentada por los concursantes: tres días  
Artículos 140, 141.2 y 326.2 LCSP  

De recepción: 

De comunicación de terminación de la obra: 

 
W. GASTOS DE ENSAYOS Y ANÁLISIS 

A cuenta del adjudicatario. 

 
X. INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL. PROTECCIÓN DE DATOS. 

 
X.1 INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL 

 

X.2 PROTECCIÓN DE DATOS FACILITADOS 
Responsable del tratamiento: 
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Ayuntamiento de Costitx 

Delegación de Protección de Datos: 

Empresa Conversia professional group S.L. 

Ejercicio de derechos y reclamaciones: 

Ayuntamiento de Costitx 

X.3 PROTECCIÓN DE DATOS: TRATAMIENTO 
El contrato implica tratamiento de datos personales: 

 SÍ 

 X   NO 

 

Y. OBSERVACIONES 

 

 
 
Z. MESA DE CONTRATACIÓN: DA2ª.7 LCSP y 21.4 RD 817/2009 

Se publicará en el Perfil del contratante la composición de la mesa de contratación 
con una antelación mínima de 7 días a la sesión en que se califique la 
documentación prevista en el artículo 140 LCSP 9/2017. 
Composición: 4 miembros ,art 326.6, 159 i DA2ª LCSP 

 
 
Z bis. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

Los licitadores deberán presentar telemáticamente en un archivo único, a través de 
la plataforma de contratación del estado, sus proposiciones en la forma contenida en 
las cláusulas 12, 13 y 14 del presente pliego. (artículo 159.4 LCSP). 
Sobre/archivo único: Declaración responsable -DEUC- (Anexo I) y proposición 
económica evaluable mediante la aplicación de fórmulas (Anexo II). 

 
 
 

CUADRO DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  
(Evaluables mediante fórmulas) 

 
A. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (Artículos 145.2 y 146.1 LCSP) 

El criterio que se servirá de base para la adjudicación del contrato es el siguiente:  
 

 Criterio                                                                                       Ponderación        

 

  Precio de licitación más bajo    De mayor a menor 
puntuación 

   
                                                                                                                                    

 
 
Las ofertas que se presenten se ajustarán a tal criterio y  se presentarán a través del 
Anexo II. 
 
El resultado se presentará en una clasificación decreciente de los licitadores en 
función de la valoración de sus ofertas presentadas según este criterio. 
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B. FORMA DE EVALUAR LAS PROPOSICIONES  
La fórmula para la valoración de las proposiciones en base al criterio descrito 
anteriormente, el cual no depende de un juicio de valoración, será la siguiente: 
 

 
PRECIO DE LICITACIÓN MÁS BAJO 
Se utilizará la siguiente fórmula: Puntos= PM x OM/OV 
PM: puntuación máxima del baremo, 10. 
OM: precio más bajo ofertado de todas las proposiciones presentadas. 
OV: precio de la proposición objeto de valoración  

 
C. CRITERIOS DE DESEMPATE  

Artículo 147.2 LCSP 

 

--------------------- 

 

Passat el punt a votació, s´aprova per unanimitat amb majoria absoluta, amb 7 vots 

a favor (6 del PI i 1 del PP). 

 

 

5. ACORD D´ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 1/2020 DE L´ACORD MARC 
DE SUBMINISTRAMENT D´ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES 
ENTITATS LOCALS DE LES ILLES BALEARS ADJUDICAT PER LA FELIB A 
L´EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU EXPEDIENT 01/2018. 

 

El sr. Batle exposa davant el ple l´acord, la transcripció literal del qual es la següent: 

 

ACORD DE  L’AJUNTAMENT DE COSTITX D’ADHESIÓ AL CONTRACTE 
DERIVAT 1/2020 DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA 
ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE LES ILLES 
BALEARS ADJUDICAT PER LA FELIB A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU 
(EXP. 1/2018).  

 
 

Antecedents.-  

 

1.- La Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears, (FELIB), va aprovar en la 

sessió del seu Consell Executiu, de data 31 de gener de 2019, prèvia tramitació del 

corresponent procediment a tal efecte, i de conformitat amb els plecs de clàusules 

administratives particulars i prescripcions tècniques publicats al perfil de contractant 

de l’entitat i a la plataforma de contractes de l’Estat, adjudicar l’Acord marc pel 

subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats local de les Illes 

Balears, d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades per lots:  

 

1) GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. : Lots 1, 2 i 3. 

2) ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3. 

3) IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3. 
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Es va procedir a la formalització efectiva dels citat Acord marc amb les empreses 

adjudicatàries, en data 1 de març de 2019. 

 

2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal 

efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars publicat a la 

plataforma de contractes del sector públic, la FELIB va procedir a adjudicar, en virtut 

de l’acord adoptat en la sessió del seu Consell Executiu de 12 de novembre de 

2020, els LOTS 1, 2 i 3 del segon contracte derivat de l’Acord marc pel 

subministrament d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa 

ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a 

la part resolutiva del present acord.  

 

3.- En data de 28 de desembre de 2020, es va formalitzar, entre la FELIB i l’entitat 

mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de 

subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat 

a l’apartat anterior, i que té una vigència de 12 mesos. 

 

 

Fonaments de Dret.- 

 

 

Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 

publicats al perfil de contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel 

subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de les Illes 

Balears. 

 

 

Segon.- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en especial 

la regulació respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un 

Acord marc i  respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de 

normativa concordant aplicable.  

 

Tercer.- Llei 7/1985, de 2 d‘abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i Llei 

20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les illes Balears i resta de 

disposicions vigents en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament 

i competències de les entitats locals. 

 

Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 

assenyalats anteriorment, es proposa al Ple, l’adopció dels següents,  

 

 

 

 

ACORDS 

 

Primer.- Que el municipi de Costitx s’adhereixi al contracte derivat de l’Acord marc 

de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de les Illes 

Balears, per un termini de dotze mesos, des de la formalització de contracte derivat, 

d’acord amb el següent detall de condicions econòmiques especificades per lots i 

tarifes: 
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Preus terme d’energia: 

 

 
 

Lot Baixa Tensió 
BT1 

Sublot Període Tarifa (€/Kwh) 

Baixa tensió BT1 BT1.1 (2.0A) P1 0,111197 

Baixa tensió BT1 BT1.2 (2.0DHA) P1 0,130662 

Baixa tensió BT1 BT1.2 (2.0DHA) P2 0,059561 

Baixa tensió BT1 BT1.3 (2.0DHS) P1 0,131193 

Baixa tensió BT1 BT1.3 (2.0DHS) P2 0,066375 

Baixa tensió BT1 BT1.3 (2.0DHS) P3 0,051899 

Baixa tensió BT1 BT1.4 (2.1A) P1 0,124397 

Baixa tensió BT1 BT1.5 (2.1DHA) P1 0,143092 

Baixa tensió BT1 BT1.5 (2.1DHA) P2 0,070647 

Baixa tensió BT1 BT1.6 (2.1DHS) P1 0,143624 

Baixa tensió BT1 BT1.6 (2.1DHS) P2 0,081156 

Baixa tensió BT1 BT1.6 (2.1DHS) P3 0,056313 

 
 
 

Lot Baixa Tensió 
BT2 

Sublot Període Tarifa (€/Kwh) 

Baixa tensió BT2 BT2.1 (3.0A) P1 0,089518 

Baixa tensió BT2 BT2.1 (3.0A) P2 0,077680 

Baixa tensió BT2 BT2.1 (3.0A) P3 0,058599 

 
 
 

Lot Mitja Tensió 
MT1 

Sublot Període Tarifa (€/Kwh) 

Mitja tensió MT1 MT1.1  (3.1A) P1 0,081202 

Mitja tensió MT1 MT1 .1 (3.1A) P2 0,075523 

Mitja tensió MT1 MT1 .1 (3.1A) P3 0,058004 

Mitja tensió MT1 MT1 .2 (6.1A) P1 0,088907 

Mitja tensió MT1 MT1 .2 (6.1A) P2 0,079400 

Mitja tensió MT1 MT1 .2 (6.1A) P3 0,077521 

Mitja tensió MT1 MT1 .2 (6.1A) P4 0,070100 

Mitja tensió MT1 MT1 .2 (6.1A) P5 0,066251 

Mitja tensió MT1 MT1 .2 (6.1A) P6 0,053988 
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Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu el Plec de 

clàusules administratives particulars de la licitació duta a terme per part de la central 

de contractació de la FELIB. 

 

Segón.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària 

del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (C/Sant 

Joan de Deu,1, 2ª, 07007, Palma), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 

preceptius. 

 

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears 

per correu electrònic felib@felib.es o per correu postal al carrer General Riera, 111, 

07010, Palma). 

 

---------- 

 

Passat el punt a votació, s´aprova per unanimitat amb majoria absoluta, amb 7 vots a 

favor (6 del PI i 1 del PP). 

 

 

6. CONVALIDACIÓ DE L´EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 8/2020. 

 

El sr. Batle exposa que l´article 3 del Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents 
extraordinàries per fer front a l´impacte econòmic i social del Covid-19, autoritza la 
incorporació del superàvit pressupostari corresponent a la liquidació de 2019 al 
pressupost de 2020 per finançar despeses d´inversió incloses en la àrea de despesa 
23 “serveis socials i promoció social” mitjançant la modificació de crèdit. 
 
 
Per tant, informa que es va fer ús d´aquest mecanisme mitjançant l´expedient de 
modificació de crèdit 4/2020 en la modalitat de crèdit extraordinari, el detall del qual és 
el següent: 
 
 
Altes Aplicacions d´ingressos: 
 

Aplicació: econòmica 
Descripció Euros 

Cap. Art. Conc. 

8 87 87000 
Romanent tresoreria per a despeses 
generals 

13.335,93€ 

TOTAL 13.335,93€ 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:felib@felib.es
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Altes en Aplicacions de Despeses 
 

Aplicació  
Descripció 

Crèdits 
inicials 

Modificacions 
de crèdit 

Crèdits 
finals 

Progr. Econòmica 

231 22106 
Productes farmacèutics i 
material sanitari 

0,00 119’64€ 119’64€ 

231 22799 Treballs altres empreses 0,00 5.326’06€ 5.326’06€ 

234 62900 Tancament solar i escola 0,00 7.890,23€ 7.890,23€ 

TOTAL 13.335,93€ 

 

El batle informa que aquest Reial Decret Llei 8/2020 exigeix que la resolució de batlia 
es doni compte al Ple de la Corporació per a la seva convalidació i que un cop 
convalidat es publiqui al BOIB. 
 
Passat el punt a votació, s´aprova la convalidació per unanimitat amb majoria absoluta, 

amb 7 vots a favor (6 del PI i 1 del PP). 

 
 
 

7. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L´ADMINISTRACIÓ DE LA CAIB I 

AQUEST AJUNTAMENT PER CONCEDIR AJUDES ADREÇADES A PAL·LIAR LES 

CONSEQÜENCIES DE LES RESTRICCIONSMOTIVADES PER LA CRISI 

SANITÀRIA DE LA COVID-19 EN ELS SECTORS ECONÒMICS. 

 

El sr. Batle exposa davant el ple el conveni, la transcripció literal del qual es la 
següent: 

 

Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears i l'Ajuntament de Costitx per concedir d’ajudes adreçades a pal·liar 
les conseqüències de les restriccions motivades per crisi sanitària de la COVID-
19 en els sectors econòmics 

 
  
Parts                                                                       
 
Rosario Sánchez Grau, consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, en virtut del seu 
nomenament mitjançant el Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes 
Balears, que actua en nom i representació de l’Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, en exercici de la competència que li confereixen els 
articles 11 i 80 de la Llei 3/2003, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 
Antoni Salas Roca, batle de l’Ajuntament de Costitx, en nom i representació d’aquest 
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Ajuntament, en virtut de la competència que li atribueixen els apartats b i s de l’article 

21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i del que 
preveu l’article 21 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de 
les Illes Balears, d’atribucions del batle en matèria de convenis.   
 
Antecedents 
  

2. El 15 de gener de 2021, en el marc del Pacte de Reactivació Econòmica i 
Social, signat el mes de juliol de 2020, s’acordaren tot un seguit de mesures 
econòmiques per ajudar a pal·liar els efectes dels tancaments dels diferents 
sectors econòmics afectats per les mesures dràstiques adoptades per aturar 
l’expansió de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. Dins aquestes 
mesures es troba la creació d’un fons obert a tots els sectors productius 
afectats per les restriccions, dotat amb 20 milions d’euros, finançat a parts 
iguals entre el Govern i els ajuntaments. 

 
 
En aquest sentit, la voluntat d’aquest fons és possibilitar línies d’ajuts adreçats als 
sectors econòmics especialment afectats com la restauració, el comerç, les activitats 
culturals, oci infantil, transport, etc. Tanmateix, la voluntat és que el criteri de sectors 
inclosos sigui àmplia i així també pugui incorporar els sectors directament afectats per 
les restriccions aprovades pel Govern en 2021.                                               
 
2. L’article 30.21 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, segons la redacció que 
en fa la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, atribueix a la Comunitat Autònoma la 
competència exclusiva en matèria de foment del desenvolupament econòmic en el 
territori de la Comunitat Autònoma, d’acord amb les bases i la coordinació general de 
l’activitat econòmica. 
 
3. D’acord amb l’article 31.13 de l’Estatut d’autonomia també correspon a la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears el desenvolupament legislatiu i l’execució en matèria de 
règim local. D’acord amb aquest títol competencial, el Parlament de les Illes Balears va 
aprovar la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes 
Balears. 
 
4. L’article 2 del Decret 21/2019, de 2 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel 
qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries 
de l’Administració de la CAIB, estableix que les relacions amb les institucions de 
govern de les illes i dels municipis, relacions de col·laboració, cooperació i coordinació 
amb els ens territorials corresponen a la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors 
mitjançant la Direcció General de Cooperació Local i Patrimoni. 
 
5. L’article 86 de l’Estatut d’autonomia atribueix al Govern de les Illes Balears, en les 
matèries de la seva competència, l’exercici de l’activitat de foment, sense perjudici de 
l’activitat que correspongui a l’Estat. 
 
6. L’article 205 de la Llei 20/2006 esmentada disposa que els fons de col·laboració 
econòmica amb les entitats locals, entre els quals s’inclou el fons de cooperació local, 
tenen com a objectiu contribuir a l’equilibri econòmic de les entitats locals de les Illes 
Balears, així com col·laborar en al consecució dels principis d’autonomia i suficiència 
financera interna i en la realització del principi de solidaritat. Aquests fons s’han de 
dotar anualment i han d’estar constituïts per les aportacions pressupostàries de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears destinades als municipis i a les entitats locals 
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menors. 
 
La regla cinquena de l’apartat 3 b d’aquest article 205 estableix que, amb càrrec al 

fons de cooperació local, es puguin formalitzar convenis de col·laboració amb 
municipis i altres ens locals per a objectius determinats, els quals no estaran sotmesos 
als criteris de distribució prevists amb caràcter general i, excepcionalment, quan 
concorrin circumstàncies especials d’interès públic, i així es justifiqui i motivi en la 
tramitació de l’expedient i es reflecteixi en el conveni, no s’han de detreure de l’import 
anual que, en concepte de fons de cooperació local, correspon percebre a l’entitat 
local. 
 
7. L’Ajuntament de Costitx té, com a competència pròpia, la de desenvolupament 
econòmic local, d’acord amb el que disposa l’article 29.2 t de la Llei 20/2006, de 15 de 

desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears. 
 
8. L’article 32 de la Llei 2/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries 
per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les 
administracions públiques de les Illes Balears per a pal·liar els efectes de la crisi 
ocasionada per la COVID-19, en la redacció que en fa el Decret llei 1/2021, de 25 de 
gener, estableix que, d’acord amb la lletra t de l’article 29.2 esmentat en el paràgraf 
anterior, i en relació amb els apartats 1 i 5 de l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, els municipis de les Illes Balears poden fer ús 
dels instruments de foment prevists en el Decret llei esmentat com a manifestació de 
l’exercici de la seva competència pròpia. D’acord amb això, els ajuntaments poden 
atorgar ajudes o subvencions a les persones o entitats afectades i, en general, acordar 
totes les accions de foment que estimin pertinents amb la finalitat de coadjuvar a la 
recuperació econòmica en els termes municipals respectius. Potestat que es reconeix 
igualment als consells insulars, d’acord amb la lletra d de l’article 36.1 de la Llei 7/1985 

esmentada i en l’àmbit dels territoris insulars respectius. 
                                     
9. La situació actual de crisi en els sectors econòmics, derivada de l’aplicació de les 
mesures restrictives per combatre l’expansió de la pandèmia de la COVID-19 posen de 
relleu la concurrència de circumstàncies especials d’interès públic que justifiquen la 
necessitat i oportunitat de formalitzar un conveni de col·laboració entre l’Administració 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament de Costitx  per tal 
d’articular la col·laboració per part de l’Administració autonòmica, amb una aportació 
de 7,672,01 euros, amb l’objectiu de col·laborar amb l’Ajuntament de Costitx en la 
convocatòria de subvencions adreçades als sectors econòmics afectats per pal·liar els 
efectes de les restriccions en l’activitat del sector motivades per la necessitat de fer 
front a la pandèmia de la COVID-19. Aquesta aportació no s’ha de detreure de l’import 
que, en concepte de fons de cooperació local i d’acord amb els criteris de repartiment 
de l’article 205.3 b de la Llei 20/2006, correspon percebre a aquesta entitat local l’any 

2021.                           
 
Clàusules 

 
Primera 
Objecte del conveni 
 

L’objecte d’aquest conveni és establir un mecanisme de col·laboració econòmica entre 
les parts signants a l’efecte que l’Ajuntament de Costitx pugui realitzar les actuacions 
adients per ajudar a pal·liar les pèrdues produïdes en els sectors econòmics del seu 
àmbit territorial, especialment la restauració, el comerç, les activitats culturals, oci 
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infantil, transport i d’altres, com a conseqüència de les restriccions aprovades pel 
Govern en 2021 per aturar l’expansió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 
o que siguin especialment afectats per la pandèmia. 
                                                                
Segona 
Finançament 
 

2. En virtut d’aquest conveni, l’Administració de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears, mitjançant la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, ha 
d’aportar a l’Ajuntament de Costitx un total de 7672,01 euros, amb càrrec a la 
partida pressupostària___________________dels Pressuposts de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears per a 2021. 

 
D’acord amb el que disposa la regla cinquena de l’article 205.3 b de la Llei 20/2006, i 
en la mesura en què concorren circumstàncies especials d’interès públic, aquesta 
aportació no s’ha de detreure de l’import que, en concepte de fons de cooperació local, 
i d’acord amb els criteris de repartiment del fons, correspon percebre a aquesta entitat 
local l’any 2021. 
 
2. D’acord amb el que disposa l’article 205.5 de la Llei 20/2006, les aportacions 
econòmiques derivades d’aquest conveni de col·laboració, formalitzat a l’empara de la 
legislació de règim jurídic aplicable a les administracions públiques, resten excloses de 
l’àmbit d’aplicació del Text refós de la llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2005, de 28 de desembre. 
 
Tercera 
Obligacions de les parts 
 
1. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant la 
Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, es compromet a : 
a) Transferir a l’Ajuntament de Costitx l’import previst en l’Acord de Consell de Govern 
de dia _________, això ès 7672,01 euros, en el moment de la signatura d’aquest 
conveni, sense l’exigència prèvia de cap garantia. 
b) Prestar assistència jurídica a l’Ajuntament de Costitx en la gestió de les actuacions 
objecte d’aquest conveni. 
 
2. L’Ajuntament de Costitx es compromet a: 
a) Convocar i publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, abans del 31 de juliol de 
2021, una o vàries convocatòries de subvencions adreçades als sectors econòmics 
afectats per les restriccions aprovades pel Govern en 2021 o que siguin especialment 
afectats per la pandèmia de la COVID-19 destinades a pal·liar la seva situació 
econòmica i garantir el seu sosteniment. 
No obstant això, si l’Ajuntament ho sol·licita abans de què finalitzi el termini per 
convocar i publicar, la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors podrà prorrogar dit 
termini mitjançant una resolució, sense necessitat de signar una addenda i sense 
perjudici de les modificacions pressupostàries que siguin necessàries. 
b) Que el total de les ajudes convocades per l’Ajuntament, abans del 30 de juny de 
2021, per aquesta finalitat ha de suposar un mínim del doble de l’import que  li hagi 
transferit el Govern.                                                          
c) Facilitar a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la 
informació relativa als expedients que requereixi. 
d) Justificar davant l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el 
compliment de l’objecte de la subvenció en la forma que s’especifica en la clàusula 
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quarta. 
e) Fer constar en la convocatòria o convocatòries que són finançades pel Govern de 
les Illes Balears. 
 
Quarta                                         
Justificació 
 
1. La justificació de l’execució de les actuacions objecte d’aquest conveni per part de 
l’Ajuntament de Costitx s’ha de fer mitjançant l’expedició d’un certificat de l’interventor 
o la interventora de la corporació, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex 1, 
que acrediti: 
a) Que la quantitat lliurada per l’Administració autonòmica per aquest concepte s’ha 
destinat íntegrament al finançament de l’objecte de la subvenció. 
b) Que ha convocat ajudes o subvencions finançades amb recursos propis de la 
Corporació per un import igual o superior a la quantitat rebuda del Govern. 
c) La convocatòria o convocatòries realitzades, l’import de cada una d’elles i el seu 
objecte, la relació dels beneficiaris amb indicació de l’import percebut per cada un 
d’ells de les ajudes finançades, amb el desglossament de la part de la quantitat 
subvencionada aportada pel Govern i la part corresponent als fons propis de 
l’Ajuntament. 
 
2. Aquest certificat s’ha de presentar davant la Conselleria d’Hisenda i Relacions 
Exteriors abans del 30 de juny de 2022. 
 
3. Les quantitats no disposades per l’Ajuntament s’han de reintegrar a l’Administració 
autonòmica d’acord amb l’article 77 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de 
finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 
4. En el cas de què l’Ajuntament de Costitx no pugui certificar la convocatòria d’ajuts 
pels sectors esmentats finançats amb fons propis municipals per un import igual a 
l’aportat pel Govern, s’haurà de formalitzar el reintegrament al Govern de l’import que 
excedeixi del realment convocat amb recursos propis per l’Ajuntament. 
 
Cinquena 
Vigència 

                    
Aquest conveni ha de desplegar els seus efectes des de la data de la signatura fins el 
30 de juny de 2022. No obstant això, en qualsevol moment abans de la seva 
finalització, les parts poden acordar la seva pròrroga. 
 
 
 
 
 
Sisena 
Extinció del conveni 

 
2. Aquest conveni s’extingirà per haver transcorregut el termini indicat en la 

clàusula cinquena o per incórrer en causa de resolució, com ara, per l’acord 
unànime dels signants i per l’incompliment de les obligacions i els compromisos 
assumits per algun dels signants. 

                                                                                                                                 
Els efectes de la resolució són els que determina l’article 52 de la Llei 40/2015, d’1 
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d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
2. En cas d’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per cada una 
de les parts es procedirà tal com preveu l’article 51.2 c de la Llei 40/2015. 
 
Setena 
Naturalesa i règim jurídic 
 

Aquest conveni té naturalesa administrativa i, d’acord amb l’article 47.2 de la Llei 
40/2015, és un conveni interadministratiu.  En virtut de l’article 6.1 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que se transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer, resta exclòs del seu àmbit d’aplicació. 
 
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, execució, modificació, resolució 
i efectes del conveni s’han de resoldre de mutu acord per les parts. En cas contrari, les 
qüestions litigioses s’han de sotmetre al coneixement i decisió de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
En tot allò que no preveu aquest conveni són aplicables la Llei 20/2006, el Decret 
22/2005, de 4 de març, de règim jurídic, criteris de distribució i funcionament del fons 
de cooperació municipal, i la resta de normativa concordant.                                                                                                        
 
Com a prova de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars. 
 
Palma, ____________________ 
 
 
 
Per la Conselleria d’Hisenda i    Per l’Ajuntament de Costitx 
Relacions Exteriors 
 

 

-------- 

 

 

 

Passat el punt a votació, s´aprova per unanimitat amb majoria absoluta, amb 7 vots a 

favor (6 del PI i 1 del PP). 

 

 

8. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE 

MALLORCA I AQUEST AJUNTAMENT PER CONCEDIR AJUDES ADREÇADES A 

PAL·LIAR LES CONSEQÜENCIES DE LES RESTRICCIONSMOTIVADES PER LA 

CRISI SANITÀRIA DE LA COVID-19 EN ELS SECTORS ECONÒMICS. 

 

 
El batle informa que encara no s´ha fet el conveni per part del Consell de Mallorca, per 
la qual cosa el Ple amb unanimitat dels presents acordan retirar aquest punt de l´ordre 
del dia. 
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9. BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA D´AJUTS EXTRARODINARIS 

I A FONS PERDUT PER LES EMPRESES AMB LOCAL AMB ATENCIÓ AL PÚBLIC, 

QUE DESENVOLUPEN L´ACTIVITAT AL MUNICIPI DE COSTITX, QUE HAN 

HAGUT DE CESSAR LA SEVA ACTIVITAT, PER LA SITUACIÓ DE CRISI DEL 

COVID-19, EXERCICI 2021. 

 

El sr. Batle exposa davant el ple les bases reguladores de la convocatòria, la 
transcripció literal de les quals es la següent: 

 
 
 
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS EXTRAORDINARIS I 
A FONS PERDUT PER LES EMPRESES AMB LOCAL AMB ATENCIÓ AL PÚBLIC, 
QUE DESENVOLUPEN L’ACTIVITAT AL MUNICIPI DE COSTITX, QUE HAN 
HAGUT DE CESSAR LA SEVA ACTIVITAT, PER LA SITUACIÓ DE CRISI DEL 
CORONAVIRUS COVID-19 EXERCICI 2021. 
 
PRIMER.- Àmbit d’aplicació. 

 
L’Ajuntament de Costitx concedirà ajuts a aquelles empreses del municipi de Costitx 
(domicili fiscal), que per la situació de crisi del Coronavirus COVID-19, i les mesures 
establertes amb l’Estat d’Alarma, han hagut de cessar o reduir substancialment la seva 
activitat. 
 
SEGONA.- Objecte de la convocatòria. 

 
L’ajut extraordinari que per cessament de l’activitat econòmica de les empreses amb 
local amb atenció al públic, del municipi de Costitx, té per objectiu el recolzament al 
teixit empresarial del municipi per tal de preservar així la seva activitat i els llocs de 
treball. 
 
TERCERA.- Persones beficiaris i sol·licitants. 

 
A aquest ajuts extraordinaris hi podran accedir les empreses del municipi de Costitx, 
que desenvolupen la seva activitat al municipi, i que realitzen les següents activitats: 
-Hotels, turisme d’interior i agroturisme. 
-Bars i cafeteria. 
-Restaurants. 
-Perruqueries. 
-Esteticiens. 
-Comerços aturats parcialment. 
 
QUARTA.- Consignació pressupostària i quantia màxima total. 
 
Per atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió 
d’aquest ajuts d’aquesta convocatòria s’aprovarà crèdit adequat i suficient a les 
partides de l’any 2021. La consignació d’aquesta ajuda extraordinària tendrà un import 
màxim de 15672,01 €. 
La quantia que es destinarà a cada grup serà la següent: 
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-Hotels, turisme d’interior i agroturisme: 2000 euros 
-Bars i cafeteria: 1000 euros. 
-Restaurants: 1000 euros 
-Músics, actors i  animació infantil:  4000 euros. 
-Comerços aturats parcialment (perruqueries, esteticiens, immobiliària, veterinària, 
transportistes : 7672,01 euros. 
Depenent del nombre de sol·licituds existents de cada grup, la quantitat passarà d’un  
a l’altre grup. 
 
CINQUENA.- Compatibilitats. 
 
Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut d’una altra administració o 
organisme públic o privat rebut pel mateix concepte. 
 
SISENA.- Tramitació. 

 
Les sol·licituds individuals, segons el model de l’annex I es presentaran degudament 
complimentades i signades pel representant legal de l’activitat, al Registre General 
d’Entrada de l’Ajuntament de Costitx. Amb la sol·licitud presentada s’entendrà  que 
s’accepten plenament aquestes bases per part dels interessats.  
Les sol·licituds aniran acompanyades de la documentació següent: 
-Annex 2. 
-Certificació de l’AEAT, ATIB i TGSS de trobar-se al corrent de les obligacions 
tributàries i socials. 
-Còpia de la llibreta bancària o certificat entitat bancària on consti el número de compte 
al qual s’hagi d’ingressar la subvenció que si s’escau es concedeixi a l’interessat. 
 
Aquests models de sol·licitud es trobaran a disposició dels interessats a l’Ajuntament 
de Costitx o a la pàgina web. 
 
Si en la presentació de la sol·licitud s’observa alguna deficiència o hi manca algun 
document es requerirà a l’interessat per tal que en el termini màxim de 10 dies hàbils 
pugui esmenar la falta, amb advertiment que si en aquest termini no es produeix 
l’esmena i/o no s’aporta la documentació sol·licitada, s’entendrà que desisteix de la 
petició i s’arxivarà sense més tràmit. 
 
SETENA.-  Termini de presentació de les sol·licituds. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds és d’un mes des de la publicació definitiva 
d’aquestes bases en el BOIB. No s’acceptarà cap sol·licitud presentada fora de 
termini. 
 
VUITENA.- Concessió dels ajuts. 

 
El termini de resolució de les sol·licituds d’ajuts no excedirà dels tres mesos des de la 
data de finalització del termini de presentació. La manca de resolució dintre d’aquest 
termini produeix efectes desestimatoris. 
 
NOVENA.- Protecció de dades de caràcter personal. 

 
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter presonal, es posa de manifest que la informació facilitada pels peticionaris 
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d’aquests ajuts quedarà protegida. Els interessats podran sol·licitar a l’administració 
municipal l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. 
Amb la presentació de la sol·licitud i la resta de la documentació requerida per 
participar en aquest ajut, l’interessat autoritza a l’Ajuntament de Costitx a facilitar les 
dades aportades a qualsevol altra adminsitració o organisme sempre que així ho 
requerixi expressament per al compliment de les seves obligacions específiques i 
garanteixi, igualment, la confidencialitat de la informació. 
 
DESENA.- Entrada en vigor. 

Les presents bases entraran en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra a l BOIB, i 
seran d’aplicació dins aquest exercici 2021. 
 
 
 
 

ANNEX I 

SOL·LICITUD AJUTS INDIVIDUALS EXTRAORDINARIS A EMPRESES QUE 

DESENVOLUPEN L’ACTIVITAT AL MUNICIPI QUE HAN HAGUT DE CESSAR O 

REDUIR SUBSTANCIALMENT LA SEVA ACTIVITAT, PER LA SITUACIÓ DE CRISI 

DEL CORONAVIRUS COVID-19  

 

En/Na __________________________,veí de Costitx, amb domicili a efectes de 

notificacions al C/ _____________________________, núm._____pis____porta____, 

amb DNI núm.___________, i telèfon______________, acudeix i atentament. 

 

EXPOSO: 

Que en qualitat d’interessat major d’edat i representant legal de l’empresa 

__________________________________________i atenent la convocatòria de 

concessions d’ajuts extraordinaris per les empreses que desenvolu`pen la seva 

activitat al municipi i que han hagut de cessar o reduir substancialment la seva 

activitat, per la situació de crisi del COVID-19, i de conformitat a l’establert a les bases  

de dita ajuda extraordinari, acompanyo a la present sol·licitud la documentació 

justificativa següent: 

 

-Certificació de l’AEAT, ATIB i TGSS de trobar-se al corrent de les obligacions 

tributàries i socials. 

-Còpia de la llibreta bancària o certificat entitat bancària on consta el núm de compte( 

el titular del número de compte ha de ser l’interessat). 

-Declaració jurada d’autònom ANNEX 2 

Així mateix declaro: 

* trobar-me al corrent de les obligacions tributàries i contractuals amb l’Ajuntament, així 

con amb la Hisenda Pública i Seguretat Social, i ATIB. SI ░  NO ░ 

* Que accepto i compleixo íntegrament el contingut de les bases. 

Per tot això, 
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DEMANO: 

 

Que previs els tràmits pertinents em sigui atorgat l’ajut sol·licitat mitjançant 

transferència bancària al meu compte especificat en la documentació adjunta. 

Atentament, 

Costitx,___de_______________de 2021 

Signat 

 

 

ANNEX 2: DECLARACIÓ JURADA AUTÒNOM/A 

Sr./Sra. _______________________________________________, amb 

DNI_________________, i número d’afiliació a la Seguretat Social 

_________________________________, en virtud de les mesures restrictives del 

Govern Central i Autonòmic, per fer front a la situació de crisis sanitària ocasionada pel 

Covid-19 declaro que, en la meva condició de treballador/a autònom/a, he suspès del 

dia __________________ a dia __________________l’exercici de la meva activitat 

per causa de força major amb carácter temporal per suspensió de l’activitat 

econòmica, per estar inclosa al Real Decret 463/2020 i les modificacions introduïdes 

pels 465/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la metió de la situació de la 

crisi sanitària ocasionada pel Covid-19. 

 

Declaro sota la meva responsabilitat que són certes les dades que es consignen en la 

present declaració i que, a dia d’avui, les dades declarades segueixen essent vigents. 

 

Costitx,______ de ______________ de 2021  

Signat 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

------- 
 

Passat el punt a votació, s´aprova per unanimitat amb majoria absoluta, amb 7 vots a 

favor (6 del PI i 1 del PP). 

 
 
 
10. PROPOSTA QUE PRESENTA EL Pi – PROPOSTA PER LES ILLES PER A LA 
VACUNACIÓ IMMEDIATA DE LES TREBALLADORES FAMILIARS MUNICIPALS 
 

El sr. Batle exposa davant el ple la següent proposta, la transcripció literal de la qual 
es la següent: 

 
 
PROPOSTA QUE PRESENTA EL Pi-PROPOSTA PER LES ILLES PER A LA 
VACUNACIÓ IMMEDIATA DE LES TREBALLADORES FAMILIARS MUNICIPALS 
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Exposició de Motius 
 

Com a conseqüència de la pandèmia de la Covid 19 els poders públics han iniciat el 
procés de vacunació per a la immunització de la població, protegir la salut pública i 
acaba amb els efectes devastadors de tot tipus que ha generat aquesta epidèmia.  
 
Dins el procés de vacunació un dels col·lectius que està previst que hagin de ser 
vacunats prioritàriament hi ha tot el personal adscrit o que fa feina a sectors 
essencials.  
 
Molts d’Ajuntaments compten amb un servei d’ajuda a domicili la finalitat del qual és 
atendre en el propi habitatge persones o famílies en situació de manca d’autonomia 
personal, malaltia, dificultats de desenvolupament o altres problemàtiques. Aquest 
servei normalment el duen a terme treballdors/res familiars. 
 
Aquests treballadors/res familiars es dediquen a la neteja i cuidats bàsics dels usuaris 
d’aquest servei públic. Realitzen, per tant, una feina amb contacte directe amb 
persones grans o en risc que són clarament persones vulnerables a la Covid 19. 
Aquest treballadors fan una tasca clarament sociosanitària i el seu lloc de feina té 
aquesta caracterització sociosanitària.  
 
Sorprenentment però, resulta que aquests treballadors/res familiars no formen part del 
col·lectiu que serà vacunat prioritàriament per fer feina a sectors essencials. És a dir, 
que els treballadors sociosanitaris de residències privades si que són objecte de 
vacunació prioritària però els treballors/res familiars dels ajuntaments que realitzen 
tasques sociosanitàries no són objecte de vacunació prioritària. Aquesta situació no té 
cap lògica ja que fan feina amb el mateix col·lectiu humà.  
 
ACORDS 

 
Instar al Govern de l’Estat i al Govern de la Comunitat Autònoma a incloure els 
treballadors/res familiars dels Ajuntaments dins els sectors essencials que han de ser 
objecte de vacunació prioritària per la Covid 19 atès que fan feina a primera línia amb 
col·lectiu de persones vulnerables. 

 

---- 

 

Passat el punt a votació, s´aprova per unanimitat amb majoria absoluta, amb 7 vots a 

favor (6 del PI i 1 del PP). 

 

11. ADHESIÓ A LA COMMEMORACIÓ DELS 500 ANYS DE LES GERMANIES. 
 
 

El sr. Batle exposa la invitació que va rebre per l´adhesió de l´ajuntament de Costitx a 
la Commemoració dels 500 anys de les Germanies. Exposa que l´adhesió que es 
proposa es només per criteris científics i sense cap connotació política. 
 
 
Passat el punt a votació, s´aprova per unanimitat amb majoria absoluta, amb 7 vots a 

favor (6 del PI i 1 del PP). 
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12. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL DIA 
MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER. 
 
 

El sr. Batle exposa davant el ple la següent declaració institucional, la transcripció 
literal de la qual es la següent: 

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL DIA 
MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER 
 
 
 
El cáncer s’erigeix com el principal problema sociosanitari a nivell mundial. És la segona 

causa de mort a nivell mundial1 i es projecta un creixement de més del 30% de nous 

casos per al 20302. Actualment, al nostre país, 1 de cada 2 homes i 1 de cada 3 dones 

seran diagnosticats de càncer al llarga de la seva vida3. S’estima que aquesta malaltia 
afecta a 1,5 milions de persones a Espanya i es diagnostiquen al nostre país gairebé 

280.0004 cous casos cada any. A les Illes Balears, 6.2004 casos cada any, 16 persones 
al dia. 

 
La crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19 no ha fet sinó agreujar la situació de 
fragilitat social i sanitària de les persones amb càncer i les seves famílies com a col·lectiu 
doblement vulnerable, pel càncer i per la Covid-19. 
 
Les persones amb càncer i les seves famílies estan vivint diversos i severs impactes 
d'aquesta crisi: 

 
 -Impacte sanitari: proves diagnòstiques i tractaments demorats, 
incertesa i necessitat d'informació que ajudi a reduir la por al contagi. 
 
 -Impacte emocional i social (personal i familiar): solitud no desitjada, 
ansietat per retards en tractaments i/o proves diagnòstiques, por al contagi i a tornar 
als hospitals, sofriment davant les dificultats per a acompanyar i ser acompanyats en el 
procés de final de la vida i per l'agreujament de les dificultats econòmiques i laborals. 
 
 
 
 
Aquest Ajuntament, amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer, que es celebra 
anualment dia 4 de febrer, manifesta la seva solidaritat amb totes les persones afectades 
per aquesta malaltia i declara el seu compromís per a contribuir a respondre a les seves 
necessitats i pal·liar l'impacte de la pandèmia en les seves vides. 

 
En aquest sentit, aquest Ajuntament advoca perquè es duguin a terme les accions 
pertinents per a pal·liar la seva situació d'especial vulnerabilitat, així com garantir, en 
condicions d'equitat, els drets de les persones amb càncer i les seves famílies. 
 
Així mateix, aquest Ajuntament manifesta el seu suport a la recerca del càncer, com a 
instrument imprescindible en la lluita contra aquesta malaltia, i trasllada el seu 
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reconeixement a totes les associacions i entitats que estan acompanyant a les persones 
afectades pel càncer pel seu compromís i labor continuada. 
 

---- 
 

Passat el punt a votació, s´aprova per unanimitat amb majoria absoluta, amb 7 vots a 
favor (6 del PI i 1 del PP). 
 

 

13. PRECS I PREGUNTES. 
 
La sra. Francisca Socias Ferrer (PP) vol saber si els aparcaments que es van fer en ---
------- son de caràcter privat i de pagament. 
 
El sr. Batle li comenta que son privats, però que desconeix si son de caràcter lucratiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
I quan són les 21:10 hores, havent-se tractat tots els punts de l’ordre del dia, el Sr. Batle 
aixeca formalment la Sessió de la qual n’estenc la present Acta. 
 
 
 

Sr. Batle Sra. Secretària Interventora 
Toni Salas Roca                                                   Carmen Rosario Botón Valderrábano 
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