JUNTA DE GOVERN LOCAL, DIA: 08 - 02 - 2016 N. SESSIÓ: 1A

AJUNTAMENT DE MAÓ-MAHÓN
========================
ACTA REUNIÓ JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT
===========================================
SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL 08 - 02 - 2016
======================================
Assistents
Sra. Conxa Juanola Pons, alcaldessa-presidenta
Sra. Laia Obrador Pons, tinenta d'Alcaldia de Serveis Socials i Àmbit
Socioeducatiu
Sra. María Dolores Antonio Florit, tinenta d'Alcaldia d’Urbanisme, Obra Pública
i Mobilitat
Sr. Jordi Tutzó Sans, tinent d'Alcaldia d’Hisenda, Noves Tecnologies,
Transparència i Participació
Sr. Carlos Montes Vivancos, tinent d'Alcaldia d’Esports, Joventut i Coordinació
Cultural
Sr. Rafael Muñoz Campos, tinent d'Alcaldia de Recursos i Sostenibilitat
Sra. Isabel López Manchón, regidora de Medi Ambient
Sra. Mónica Mercadal Pons, secretària
Convidats
Sr. Carlos Segui Puntas, director de Serveis Juridicoadministratius
Absents
Sr. Vicenç Tur Martí, tinent d'Alcaldia de Promoció Econòmica
(excusa la seva absència)

A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 13.00
hores del dia 08-02-2016, sota la Presidència de la Sra.
Conxa Juanola Pons
es van reunir els senyors i senyores membres de la Junta de Govern Local
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abans relacionats, assistits per la secretària de la corporació, que dóna fe de
l'acte, amb l'objecte de realitzar en primera convocatòria la sessió ordinària
abans indicada, sota el següent ordre del dia:
1. Actes anteriors
S’inicia la sessió i la Presidència demana si algun membre de la Junta té
observacions a fer a l’actes de la sessions anteriors, realitzades els dies 25 i
29 de gener de 2016, una en sessió ordinaria i l’altre en sessió extraordinària
urgent i dia 1 de febrer de 2016, en sessió ordinaria.
No havent-hi cap rectificació, s’aproven l’actes anteriors per unanimitat dels
membres presents.
2. Reconeixement d'obligacions
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents el
reconeixement d’obligacions que a continuació es transcriu:

IMPORT TOTAL

166.276,70

JUAN MORA SA
CERTIFICACIO Nº 3 REHABILITACIÓ INTEGRAL 2º
TRAM CÓS DE GRÀCIA
CM3 1651 6190211

68.465,24

CONSELL INSULAR DE MENORCA
CONVENI PLA DE NETEJA DEL LITORAL, LES
PLATGES, EL SEU ACCES I L'ENTORN. LIQUIDACIO
2015
CM1 1721 7610311

97.811,46

3. Llicència de reforma i legalització d'obres d'un habitatge unifamiliar, al
camí de Baix, 44, polígon 4, parcel·la 36, FR. 4151/2, de Llucmaçanes, del
terme municipal de Maó-Mahón. Promotor: (PARTICULAR). Referència
cadastral: 001700800FE01F0001TI (Exp. CM2113LO0107)
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Vist l’expedient i els informes emesos pel tècnic de gestió, l’arquitecte
municipal i l’advocat d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat dels membres
presents:
Primer.- Concedir la llicència d’obres sol·licitada, fent constar als efectes
previstos en l’art. 37 de les NNUU del PGOU/2012, els següents extrems i
condicions, amb l’advertiment exprés que de no complimentar-se dites
condicions la llicència quedarà sense efectes:
a) Sòl: Rústic. Sòl rústic general, SRG, Zona Nucli Rural (NR), Camí de Baix.
PGOU/2012.
b) Llicència municipal de reforma i legalització d’obres d’una vivenda
unifamiliar aïllada, situada al Camí de baix, núm. 44, polígon 4, parcel·la
36, FR, 4151/2, Llucmaçanes, del terme municipal de Maó, segons
projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Vicens L. Jordi Manent,
visat pel COAIB en data 27.09.2013 i núm. 12/00570/13. I plànols 1, 2, 3, i
4, amb visat COAIB núm. 12/00048/16 de data 15.01.2016 .
c) Paràmetres urbanístics: Ocupació edificació: 83,50 m2 (14,11%);
Edificabilitat: 113,39 m2st (19,16%); Volum : 333,87 m3; Altura: 6,15 m;
Plantes: PB+PL1.
d) Usos: Residencial
e) Pressupost: 41.117,00 €
f) Valoració gestió residus: 72,63 €
g) S’haurà de dipositar una fiança a l’Ajuntament en el moment d’obtenir la
llicència municipal, l`import del qual serà d’un 125 % dels costos estimats
corresponents a l’adequada gestió dels residus generats en l’obra, per
mitjà del certificat de l’autor del projecte i/o valorització efectuada per
l’Administració, en compliment de l’article 28 del Pla Director Sectorial per
a la Gestió de Residus no perillosos de Menorca.
h) La fiança es tornarà desprès de la concessió del final d’obra i d’haver
justificat la gestió adequada dels residus generats presentant el rebut
d’entrega dels residus a les plantes autoritzades.
i) Condicions de la Llicència (arquitecte municipal):
“- Hauran de complir totes les condicions de fossa sèptica de els
articles 268 seccions 10-13 d’aigües residuals de l’PGOU2012 i
directrius de la Direcció General de recursos hídrics de data 20/08/12.
- El promotor, prèviament a l’obtenció de llicència de primera
ocupació, tindrà que regularitzar les superfícies resultants i els usos davant
la Direcció General del Cadastre. “
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j) Haurà de complir amb allò que disposa Ordenança sobre la protecció de
l’atmosfera contra la contaminació per renous i vibracions; i l’Ordenança
Municipal Reguladora de l’activitat de la construcció durant la temporada
estival.
k) L’atorgament de la llicència no eximeix al seu titular del compliment de les
obligacions ni de les responsabilitats en que pugui incórrer com a
conseqüència de l’execució de les obres autoritzades.
l) Les llicència s’atorga amb independència del dret de propietat i sense
perjudici del dret a tercer.
m) L’atorgament de la llicència no implica per l’Ajuntament cap responsabilitat
pels danys i perjudicis que es puguin produir per l’execució de l’actuació
emparada amb llicència.
n) El titular de la Llicència haurà de respectar el contingut exprés de les seves
clàusules i, a més, el contingut implícit, que és el definit per les normes
urbanístiques, segons la classe i destinació del sòl i les condicions
d’edificabilitat i usos.
ñ) Haurà de presentar certificat final d’obres.
El termini màxim per a començar les obres serà de 6 mesos i el termini màxim
per a acabar-les de 24 mesos, segons disposa l’article 38 de les Normes
urbanístiques del PGOU/2012 de Maó, en relació amb l’article 142 de la
LOUSIB. Transcorregut qualsevol dels dos terminis s’iniciarà l’expedient de
caducitat de la llicència.
A més, d’acord amb l’article 144 de la LOUSIB, “serà requisit indispensable en
totes les obres majors, disposar, a peu d’obra, de còpia autoritzada de la
llicència municipal, així com la col·locació del cartell indicador en el qual es
faci constar el nom i els llinatges dels tècnics directors i del contractista,
l’ordenança que s’aplica, la data d’expedició de la llicència, el termini
d’execució de les obres, el nombre de plantes autoritzades i el número
d’expedient”.
Segon.- Traslladar la present resolució al Consorci per la protecció de la
legalitat Urbanística en sòl rústic de Menorca, com a òrgan competent en
matèria de disciplina urbanística en sòl rústic.
Tercer.- Traslladar el present acord als serveis econòmics de l’Ajuntament als
efectes de procedir, en el seu cas, a la regularització tributària de l’immoble de
referència.
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4. Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Maó-Mahón i Serveis
Educatius de Menorca, SA, per al desenvolupament de cursos de caire
cultural 2015-2016 (Exp. SP2515ED0065)
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda per unanimitat dels
membres presents:
1. Aprovar el nou conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Maó i
Serveis Educatius de Menorca SA, que tindrà caràcter anual, per al curs
2015-2016, amb el compromís d’una aportació municipal màxima de
25.000 € per al desenvolupament de cursos de caire cultural.
2. Aprovar la signatura del nou conveni per part de l’alcaldessa.
5. Conveni de col·laboració amb el Club Voleibol Maó, per a l'ús de les
instal·lacions esportives municipals (Exp. SP3015SE0076)
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda per unanimitat dels
membres presents:
Aprovar, el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de Maó i el
Club Voleibol Maó, per a l’ús de les instal·lacions esportives, d’acord amb el text
que figura a l’expedient.
6. Conveni de col·laboració amb el Club Natació Maó, per a l'ús de les
instal·lacions esportives municipals (Exp. SP3015SE0077)
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda per unanimitat dels
membres presents:
Aprovar, el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de Maó i el
Club Natació Maó, per a l’ús de les instal·lacions esportives, d’acord amb el text
que figura a l’expedient.
7. Conveni de col·laboració amb el Club Baloncesto La Salle Mahón, per
a l'ús de les instal·lacions esportives municipals (Exp. SP3015SE0078)
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Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda per unanimitat dels
membres presents:
Aprovar, el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de Maó i
el Club Baloncesto La Salle Mahón, per a l’ús de les instal·lacions esportives,
d’acord amb el text que figura a l’expedient.
8. Conveni de col·laboració amb el Club Rit-Mô, per a l'ús de les
instal·lacions esportives municipals (Exp. SP3015SE0079)
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda per unanimitat dels
membres presents:
Aprovar, el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de Maó i
el Club Rit-Mô, per a l’ús de les instal·lacions esportives, d’acord amb el text
que figura a l’expedient.
9. Conveni de col·laboració amb l'Associació Soncirc, per a l'ús de les
instal·lacions esportives municipals (Exp. SP3015SE0082)
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda per unanimitat dels
membres presents:
Aprovar, el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de Maó i
l’entitat l’Associació SONCIRC, per a l’ús de les instal·lacions esportives,
d’acord amb el text que figura a l’expedient.
10. Conveni de col·laboració amb l'Unión Deportiva Mahón, per a l'ús de
les instal·lacions esportives municipals (Exp. SP3015SE0085)
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda per unanimitat dels
membres presents:
Aprovar, el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de Maó i
l’entitat Unión Deportiva Mahón, per a l’ús de les instal·lacions esportives,
d’acord amb el text que figura a l’expedient.
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11. Conveni de col·laboració amb la Fundació per a Persones amb
Discapacitat Illa de Menorca, per a l'ús de les instal·lacions esportives
municipals (Exp. SP3015SE0089)
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda per unanimitat dels
membres presents:
Aprovar, el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de Maó i la
Fundació per a les persones amb discapacitat, per a l’ús de les instal·lacions
esportives, d’acord amb el text que figura a l’expedient.
12. Conveni de col·laboració amb el Club Balonmano Mahón, per a l'ús
de les instal·lacions esportives municipals (Exp. SP3016SE0001)
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda per unanimitat dels
membres presents:
Aprovar, el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de Maó i el
Club Balonmano Mahón, per a l’ús de les instal·lacions esportives, d’acord amb
el text que figura a l’expedient.
13. Llicència urbanística per a les obres de substitució de coberta del
Pavelló Esportiu de l’IES Pasqual Calbó i Caldés, carrer Francesc F.
Andreu, núm. 1, de Maó-Mahón. Promotor: Institut Balear
d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC). Referència
cadastral:000301800FE01D0001DD. (Exp. CM2115LO0038)
Prèvia justificació de la urgència per part de la Sra. Antonio, tinenta d’Alcaldia
d’Urbanisme, Obra Pública i Mobilitat, per tal d’incloure a l’ordre del dia
l’assumpte:
Llicència urbanística per a les obres de substitució de coberta del Pavelló
Esportiu de l’IES Pasqual Calbó i Caldés, carrer Francesc F. Andreu, núm. 1,
de Maó-Mahón. Promotor: Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius
i Culturals (IBISEC). Referència cadastral:000301800FE01D0001DD. (Exp.
CM2115LO0038)
Consistent en:
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Que d’acord amb l’article 50 (tramitació d’urgència) de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
procediment administratiu comú, concorren raons d’interès públic i medi
ambientals, consistents en la necessitat de que l’IBISEC iniciï el procediment
de licitació de l’obra, de forma urgent, atès el mal estat de la coberta de
l’edifici i la necessitat de substituir la coberta d’amiant, que va ser aprovada
per unanimitat dels membres presents, la Junta de Govern Local per
unanimitat dels membres presents, acorda:
Concedir la llicència urbanística sol·licitada, fent constar als efectes previstos
37 (contingut de les llicències) de les normes urbanístiques del PGOU de Maó
de 2012 (aprovat definitivament el 30 de gener de 2012, pel Ple del Consell
Insular de Menorca, publicat en el BOIB núm. 20 ext., de 08-02-2012, i que va
entrar en vigor el 25 de febrer de 2012), els següents extrems i condicions:
a) Sòl urbà, sistema general d’equipaments comunitaris, en la categoria
d’equipament educatiu (Eq.Ed) del vigent PGOU de Maó de 2012.
b)Obres de substitució de la coberta del pavelló esportiu de l’IES Pasqual
Calbó i Caldés, situat al carrer Francesc F. Andreu, núm. 1, de Maó, segons el
projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Sr. Joan J. Gomila Portella,
de data octubre, supervisat el 04-02-2015 per l’IBISEC, Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, i annex a la memòria de
data febrer de 2016.
c) Ús: equipament educatiu.
d) Altura (ARM), núm. de plantes, ocupació, edificabilitat i volum: no varien.
e) Pressupost d’execució material: 100.042,66 euros. Pressupost d’execució
de contracte més IVA: 147.435,20 euros.
f) Valoració gestió de residus: 75,70 euros + 4.140 euros.
g) S’haurà de dipositar una fiança a l’Ajuntament en el moment de la
contractació de les obres, l’import del qual serà d’un 125 % dels costos
estimats corresponents a l’adequada gestió dels residus generats en l’obra,
per mitjà del certificat de l’autor del projecte i/o valorització efectuada per
l’Administració, en compliment de l’article 28 del Pla Director Sectorial per a la
Gestió de Residus no perillosos de Menorca.
La fiança es tornarà desprès de la certificació del final d’obra i d’haver justificat
la gestió adequada dels residus generats presentant el rebut de lliurament
dels residus a les plantes autoritzades.
h) Condició de llicència:
• Compliment del projecte i l’annex, i les condicions de la instal·lació de
l’activitat expedient 3002LR0035.
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i) Les persones titulars de la llicència queden subjectes a les responsabilitats i
obligacions establertes a l’article 39 de les normes urbanístiques del vigent
PGOU de Maó de 2012.
j) Haurà de comunicar l’inici de l’ocupació de la via pública, en cas de ser
necessari.
k) Haurà de complir amb allò que disposa l’Ordenança sobre la protecció de
l’atmosfera contra la contaminació per renous i vibracions; i l’Ordenança
municipal reguladora de l’activitat de la construcció durant la temporada
estival.
l) D’acord amb l’article 139.5 de la LOUS, el començament de qualsevol obra
o ús a l’empara d’aquesta llicència urbanística requerirà en tot cas,
comunicació al municipi amb al menys deu dies d’antelació.
m) Haurà de presentar el certificat final d’obres, acreditar el compliment de les
condicions de la llicència d’obres, i sol·licitar la llicència de primera utilització o
ocupació del local, sense la qual no podrà ocupar i usar-lo, ni contractar
definitivament els serveis d’energia elèctrica, aigua, gas i serveis de
telecomunicacions (article 145 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i
ús del sòl).
n) Informar al promotor que ha de tenir en compte que per a l’inici i l’exercici
de l’activitat s’ha d’estar al que disposa l’article 47 (procediment d’inici i
exercici de les activitats que ha requerit permís d’instal·lació i d’obres) de la
Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici
d’activitats a les Illes Balears (LRJIAEAIB) que estableix el següent:
1. Una vegada finalitzades la instal·lació de l’activitat i les obres, amb
l’obtenció prèvia del permís d’instal·lació i obres, el titular haurà de
presentar una declaració responsable d’inici i exercici de l’activitat i n
‘instarà la inscripció en el registre autonòmic d’activitats.
La declaració responsable d’inici i exercici de l’activitat haurà d’anar
acompanyada de les dades i els documents següents:
a) Certificat del tècnic director d’instal·lació i obres d’acord amb el
model oficial.
b) En tot cas, si hi ha variacions respecte del projecte presentat per
al permís d’instal·lació i obres i el realment executat, el tècnic
director està obligat a informar que les variacions no impliquen
un nou permís d’instal·lació i d’obres de l’activitat, i s’haurà de
presentar una memòria i uns plànols d’allò realment executat.
2. La presentació de la declaració responsable esmentada i tenir, quan es
tracti
d’obres
d’edificacions,
construccions
i
implantacions
d’instal·lacions de nova planta o de cases prefabricades i instal·lacions
similars, el certificat municipal de finalització d’obres, facultarà per a
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l’inici i l’exercici de l’activitat, sens perjudici del que estableix el punt 4
de l’article 71 bis de la Llei 30/1992.
El termini màxim per a començar les obres serà de 6 mesos i el termini màxim
per a acabar-les de 24 mesos, segons disposa l’article 38.1 de les normes
urbanístiques del PGOU de Maó, en relació amb l’article 142 de la LOUS. La
llicència urbanística caduca si, en acabar qualsevol dels dos terminis
establerts o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o acabat les
obres.
A més, d’acord amb l’article 144 (informació de les obres) de la LOUS, és
obligatòria l’exhibició en el lloc de l’obra d’un cartell informatiu del títol
habilitant de l’actuació, la identificació de la persona promotora i qualsevol
altra dada que es fixi de forma reglamentària o en el pla general.
14. Concessió d’ús privatiu amb concurrència i procediment urgent per
a l’instal·lació i explotació d’un quiosc ubicat en S’Hort Nou.
(SG8016PE0001)
Prèvia justificació de la urgència per part del Sr. Tur, Tinent d’Alcaldia de
Promoció Econòmica, per tal d’incloure a l’ordre del dia l’assumpte:
Concessió d’ús privatiu amb concurrència i procediment urgent per a
l’instal·lació i explotació d’un quiosc ubicat en S’Hort Nou. (SG8016PE0001)
Consistent en:
Que per tal de que la concessió estigui vigent abans de l’inici de la temporada
turística i de l’arribada de creuers al port, que fou aprovada per unanimitat
dels membres presents, la Junta de Govern Local, vist l’expedient i els
informes que hi figuren, acorda, per unanimitat dels membres presents:
PRIMER: Aprovar l’inici d’expedient per a la concessió d'ús privatiu en règim
de concurrència, de l’espai de domini públic d’un quiosc ubicat a la zona verda
de S’Hort Nou.
SEGON: Declarar la urgència en la tramitació de la present contractació
atès que existeixen raons d’interès públic que ho avalen, donada les
característiques de la proposta i la proximitat de l’estiu.

10

JUNTA DE GOVERN LOCAL, DIA: 08 - 02 - 2016 N. SESSIÓ: 1A

TERCER: Aprovar el plec de clàusules que regiran el procediment
d’adjudicació i la concessió d’ús privatiu.
QUART: Convocar-ne licitació pública, mitjançant la inserció del corresponent
anunci en el BOIB i en el perfil de contractant, per tal que en el termini de 15
dies naturals, contats a partir del dia següent a la data de publicació del
corresponent anunci en el BOIB, els licitadors puguin presentar les seves
ofertes, de conformitat amb les prescripcions contingudes als plecs de
clàusules
CINQUÈ: Per a la qualificació dels documents, l’examen i la valoració de les
ofertes es designa a les persones que composaran la Mesa de contractació,
de conformitat amb el que estableix la Disposició addicional segona, apartat
10, del TRLCSP. Art. 320 del mateix text refós i l’art. 21 del RD 817/2009, de 8
de maig, quedant establerta de la següent manera:
President:

La persona que ostenti la Tinència d’Alcaldia o la Regidoria
competent, o persona que la substitueixi.
Vocals:
Mónica Mercadal Pons - Secretària municipal o persona que la
substitueixi.
Manuel Velarte – Interventor municipal o persona que el
substitueixi.
Enrique Macías – Serveis jurídics o persona que el substitueixi.
Secretaria: Mónica Carreras Pons - Tècnica de Contractació o persona que
la substitueixi.
Assessor especilitzat: María Del Mar Mañas Molina o persona
que la substitueixi.
15. Contractació de l’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial
de l’Ajuntament de Maó-Mahón, mitjançant procediment obert i tràmit
urgent. (Exp. SG3216CN0001)
Prèvia justificació de la urgència per part de la Sra. Juanola, alcaldessapresidenta, per tal d’incloure a l’ordre del dia l’assumpte:
Contractació de l’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de
l’Ajuntament de Maó-Mahón, mitjançant procediment obert i tràmit urgent.
(Exp. SG3216CN0001)
Consistent en:
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La necessitat que la contractació de la nova assegurança estigui enllestida
abans del 31 de març de 2016, dia en el que finalitza l’anterior contracte, que
va ser aprovada per unanimitat dels membres presents, la Junta de Govern
Local acorda:
PRIMER: Aprovar l’inici d’expedient de la contractació de l’assegurança de
responsabilitat civil i patrimonial de l’Ajuntament de Maó, mitjançant
procediment obert, de conformitat amb les motivacions contingudes a l’informe
de l’advocat de Serveis Jurídics, de data 26/01/2016 i en el plec de
prescripcions tècniques, sobre la idoneïtat de l’esmentada contractació, exigit
per l’article 109.1 en relació a l’art. 22 del TRLCSP.
SEGON: Declarar la urgència en la tramitació de la present contractació, de
conformitat amb els art. 112 i 144 del TRLCSP, tenint en compte l’establert a
l’informe de l’advocat de Serveis Jurídics, on es motiva la urgència en la
tramitació indicant que el contracte, que actualment es troba vigent, finalitza
dia 31/03/2016, i es preveu que el temps restant fins a aquesta data sigui
insuficient per culminar la licitació mitjançant tràmit ordinari.
TERCER: Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques.
QUART: Autoritzar la despesa per al finançament d’aquest contracte per
import de 55.000,00 euros, que compta amb crèdit adequat i suficient, segons
es disposa en els art. 167 i 172 del TRLRHL i en els art. 24 i següents de l’RD
500/1990, conforme al document RC69 que consta a l’expedient, on es detalla
la reserva de crèdit efectuada a l’aplicació pressupostària SG3.9202.2240001,
del pressupost municipal per a l’exercici 2016, per aquest import.
CINQUÈ: Aprovar l’expedient per a la contractació de l’assegurança de
responsabilitat civil i patrimonial de l’Ajuntament de Maó, mitjançant
procediment obert i tràmit urgent, per import total de licitació de 55.000,00
euros, exempt d’IVA.
SISÈ: Convocar-ne licitació pública, mitjançant la inserció del corresponent
anunci en el BOIB i en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Maó, per tal
que, en el termini de 8 dies naturals, comptats a partir del dia següent a la
data de publicació del corresponent anunci en el BOIB, els candidats puguin
presentar les seves ofertes, de conformitat amb les prescripcions contingudes
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en el plec de clàusules administratives particulars i en el de prescripcions
tècniques.
SETÈ: De conformitat amb l’establert a la disposició addicional segona,
apartat 10, del TRLCSP, art. 320 del TRLCSP i art. 21 del Reial Decret
817/2009, de 8 de maig, aprovar la composició de la Mesa de Contractació
que s’indica a continuació, sense perjudici que pugui ser assistida pels tècnics
i el personal d’assessorament que es considerin necessaris:
Presidenta: Sra. Conxa Juanola Pons, alcaldessa o regidor/a en qui delegui.
Vocals:
Sra. Mónica Mercadal Pons, secretària municipal, o persona que
la substitueixi
Sr. Manuel Velarte Pérez, interventor municipal, o persona que el
substitueixi.
Sr. Carlos Seguí Puntas, director dels Serveis Jurídics, o
persona que el substitueixi.
Sr. Miguel Ángel Cardona Doyle, advocat dels Serveis Jurídics, o
persona que el substitueixi.
Secretària: Sra. Mónica Carreras Pons, tècnica de Contractació, o persona
que la substitueixi.

No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 13.30 hores
del dia 08-02-2016, de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la
secretària interina, don fe.
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