JUNTA DE GOVERN LOCAL, DIA: 22 - 05 - 2017 N. SESSIÓ: 1A

AJUNTAMENT DE MAÓ/MAHÓN
========================
ACTA REUNIÓ JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT
=============================================
SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL 22 - 05 - 2017
=====================================

Assistents
Sra. Conxa Juanola Pons, alcaldessa-presidenta
Sr. Héctor Pons Riudavets, tinent d'Alcaldia de Cultura, Festes i Port
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 i
Transparència
Sr. Carlos Montes Vivancos, tinent d'Alcaldia d'Esports, Joventut i Formació
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 Seguí Puntas, director de Serveis Juridicoadministratius
Sr. Félix Fernández Terrés, advocat municipal amb funcions de coordinació
Absents
Sra. Laia Obrador Pons, tinenta d'Alcaldia de Serveis Socials i Àmbit
Socioeducatiu
(Excusa la seva absència)

A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 13.00
hores del dia 22-05-2017, sota la Presidència de la Sra.
Conxa Juanola Pons
es van reunir els senyors i senyores membres de la Junta de Govern Local
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:
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1. Actes anteriors
S’inicia la sessió i la Presidència demana si cap membre de la Junta té
observacions a fer a les actes de les sessions anteriors, realitzades els dies
12 i 15 de maig de 2017.
No havent-hi cap rectificació, s’aproven les actes anteriors per unanimitat dels
membres presents.
2. Devolució de garantia definitiva corresponent al contracte
administratiu d'adjudicació de les obres, segons projecte, per a la
reforma de les cruïlles del carrer Pedro Maria Cardona. Empresa
adjudicatària: Antonio y Diego, SA (Exp. CM3115CO0007)
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda, per unanimitat dels
membres presents:
RETORNAR a l’empresa ANTONIO Y DIEGO, SA, amb NIF A07116122, la
garantia definitiva que va constituir en el seu moment, per import de TRES
MIL CENT VUITANTA-UN EUROS I QUARANTA-UN CÈNTIMS (3.181,41 €),
en relació amb el contracte de les obres, segons projecte, per a la reforma de
les cruïlles del carrer Pedro Ma. Cardona, perquè ha finalitzat el termini de
garantia del referit contracte i el contractista ha complert les obligacions
contretes.
3. Devolució de garantia definitiva corresponent al contracte de les
obres, segons projecte, de rehabilitació integral del segon tram del carrer
Cós de Gràcia de Maó, entre el carrer Ramón y Cajal i el carrer de Gràcia.
Empresa adjudicatària: Juan Mora, SA (Exp. CM3115CO0014)
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda, per unanimitat dels
membres presents:
RETORNAR a l’empresa JUAN MORA, SA, amb NIF A07124134, la garantia
definitiva que va constituir en el seu moment, per import de VINT-I-DOS MIL
QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS I VINT-I-NOU CÈNTIMS
(22.498,29 €), en relació amb el contracte de les obres, segons projecte, de
rehabilitació integral del segon tram del carrer Cós de Gràcia de Maó, entre el
carrer Ramón y Cajal i el carrer de Gràcia, perquè ha finalitzat el termini de
garantia del referit contracte i el contractista ha complert les obligacions
contretes.
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4. Contracte de subministrament d'un vehicle de 3500 kg MMA, amb
plataforma elevadora, per a la Brigada Municipal de l'Ajuntament de Maó,
mitjançant procediment obert. Classificació de proposicions i
requeriment (Exp. E00372016000005)
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda, per unanimitat dels
membres
presents:
PRIMER. De conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de data
16/05/2017, classificar per ordre decreixent les proposicions presentades a la
contractació del subministrament d’un vehicle de 3.500 Kg MMA, amb
plataforma elevadora, per a la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Maó,
mitjançant procediment obert, de conformitat amb l’art. 151.1 del TRLCSP, tal
i com s’indica a continuació:
ORDRE

1. TALLERES
VELILLA, SL
OFERTA

OFERTA
57.475,0
ECONÒMICA 0 euros

2. BILBOTRUCK, SL

3. TORRES
FEDELICH, SL

PUNTUACI
PUNTUACI
PUNTUACI
OFERTA
OFERTA
Ó
Ó
Ó
84,00

59.846,6
0 euros

80,67

59.350,5
0 euros

81,35

MILLORA
GARANTIA
XASSÍS

3 anys

8,00

3 anys

8,00

3 anys

8,00

MILLORA
GARANTIA
PLATAFORMA
ELEVADORA

1 any

8,00

1 any

8,00

---

0,00

PUNTUACIÓ
TOTAL

100,00

96,67
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SEGON. De conformitat amb l’establert als art. 146.4 i 151.2, del TRLCSP,
requerir el licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa,
TALLERES VELILLA, SA, amb NIF A08428658, perquè, en el termini de 10
dies hàbils, a comptar a partir del següent al de la recepció de la notificació
d’aquest requeriment, presenti la documentació que es detalla a continuació,
tenint en compte que la resta de documentació, relativa a capacitat i solvència,
el licitador la va presentar en el sobre núm. 1:
1.

ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA
La solvència econòmica i financera, i la solvència tècnica o professional
de l'empresari s’hauran d'acreditar, pels mitjans següents:
* Solvència econòmica i financera: De conformitat amb el que es
disposa a l'article 75.1 del TRLCSP i tenint en compte l’establert a
l’art. 11.4.a) del RGLCAP, s’acreditarà amb el volum anual de
negocis del candidat que, referit a l’any de major volum de negoci
dels tres darrers conclosos, haurà de ser, almenys, d’una vegada i
mitja el valor estimat del contracte (75.000,00 euros). El volum anual
de negocis del candidat s’acreditarà mitjançant els seus comptes
anuals, aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si el candidat
estigués inscrit a l’esmentat Registre; en cas contrari, mitjançant els
comptes anuals, dipositats en el registre oficial en el qual hagin
d’estar inscrits; els candidats que siguin empresaris individuals no
inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de
negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals,
legalitzats pel Registre Mercantil.
* Solvència tècnica o professional:

4

JUNTA DE GOVERN LOCAL, DIA: 22 - 05 - 2017 N. SESSIÓ: 1A

a) De conformitat amb l’establert a l’art. 77.1.a) del TRLCSP, en
relació amb l’art. 67.3.b) del RGLCAP i tenint en compte
l’establert a l’art. 11.4.b) del RGLCAP, s’acreditarà mitjançant la
presentació d’una relació dels principals subministraments
efecutats en el curs dels darrers 5 anys, del mateix tipus o
naturalesa a la qual correspon l’objecte del contracte, amb
indicació del seu import (de cada un dels subministraments i del
total anual, sense incloure els impostos), dates i destinatari públic
o privat d’aquests. L’import anual acumulat que el licitador haurà
d’acreditar com efectuat, durant l’any de major execució del
període de cinc anys, en subministraments d’igual o similar
naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte, serà,
com a mínim, de 35.000,00 euros. Als efectes de determinar la
correspondència entre els subministraments acreditats i els que
constitueixen l’objecte del contracte, s’atendrà la coincidència
entre els dos primers dígits del respectiu codi CPV, que en aquest
cas és el 34 – Equipos de transporte y productos auxiliares. Els
subministraments efectuats s’acreditaran mitjançant certificats
expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui
una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte
privat, mitjançant un certificat expedit per aquest, o, a falta
d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari.
b) De conformitat amb l’establert a l’art. 77.1.c) del TRLCSP, el
licitador haurà d’indicar el nom i la situació, a l’illa de Menorca, de
l’establiment on es realitzarà el servei postvenda del vehicle
(camió i plataforma elevadora); s’haurà de descriure amb detall el
servei postvenda, la ubicació del magatzem/taller per a
subministraments
i
manteniment,
i
els
terminis
de
subministrament de les peces, així com la possibilitat d’accés via
web.
c) De conformitat amb l’establert a l’art. 77.1.e) del TRLCSP, s’haurà
de presentar una memòria descriptiva de les característiques
tècniques del vehicle ofert, que haurà d’incloure:
* Fotografies del vehicle que s’ofereix
* Fitxa tècnica del vehicle
*Resum de les característiques tècniques del vehicle, que
s’emplenaran en el quadre que es detalla a continuació, sense
alterar, en cap cas, l’ordre indicat:
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VEHICLE DE 3.500 Kg AMB
DESCRIPCIÓ

PLATAFORMA
ELEVADORA
XASSÍS
Marca i model
MMA, en Tn
Potència del motor, en CV
Tara autobastidor
Sistema de frenada
Certificats d’emissions
corresponents
Sistema de presa de forca
(per cable o elèctrica)
Indicar si disposa del sistema
de seguretat que evita la
circulació del vehicle si la
presa de forca està
connectada o aixecada la
ploma
Sistema de fre de mà
(elèctric, cable, etc.)
Indicar si disposa d’ajuda per
a l’arrancada en pendent
CAIXA
Marca i model
Càrrega útil total del vehicle
respectant l’MMA, en Kg
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respectant l’MMA, en Kg
Amplada, en cm
Llargada, en cm
Alçada, en cm
Dimensions caixa metàl·lica,
en cm
Indicar si té preses de
corrent addicionals
Certificat sonometria segons
Directiva 2000/14/CE SI (*)
Certificat compliment
normativa seguretat EN
1501.1 (*)
(*) En cas que es disposi d’aquest certificat, aportar
documentació acreditativa
2.

DECLARACIÓ RESPONSABLE, en què el candidat afirmi, sota la seva
responsabilitat, que, a la data de presentació de proposicions, no es troba
en cap dels supòsits previstos a l'art. 60 del TRLCSP.

En qualsevol cas, el moment en el qual hauran de tenir validesa els
requisits de capacitat i solvència exigits per contractar amb l’Ajuntament
que presenti el licitador a favor del qual recaigui la proposta
d’adjudicació (establerts en els apartats 1 a 5 anteriors) serà, com a
màxim, la data de finalització del termini de presentació de proposicions
(03/05/2017) (art. 146.5 del TRLCSP).
3.

Documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (o autorització a
l’òrgan de contractació per obtenir de forma directa la seva acreditació).
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4. Justificant d’haver constituït la garantia definitiva per import de 2.375,00
euros.
TERCER. Advertir el licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa que, si no es formalitza adequadament el requeriment en el
termini assenyalat, s’entén que ha retirat la seva oferta, i, en aquest cas, es
procedirà a demanar la documentació corresponent al licitador següent, per
l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
5. Permís d'instal·lació per a l'activitat d'oficina administrativa i aula de
formació, a l'avinguda Josep Anselm Clavé, núm. 162, del terme
municipal de Maó-Mahón. Peticionari: Cruz Roja Española. Ref.
cadastral: 7753316FE0175N0001PU (Exp. SG8216MA0010)
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, emesos per l’arquitecte municipal,
l’enginyer tècnic municipal i l’advocada municipal, s’acorda, per unanimitat
dels membres presents:
PRIMER. Concedir a CRUZ ROJA ESPAÑOLA el permís d’instal·lació
sol·licitat, per a l’activitat d’oficina administrativa i aula de formació, a l’edifici
situat a l’avinguda Josep Anselm Clavé, número 162, del terme municipal de
Maó, sobre la base del projecte per a l’activitat de local d’ús administratiu i
aula de formació redactat pels enginyers tècnics industrials Florencio Reolid
García i Vicente Reolid García, visat al COETI número 12150689-00, de data
27 d’octubre de 2015, i l’annex que inclou la fitxa resum, visat en data
12150689-01, de data 7 de març de 2017, fent constar, als efectes previstos a
l’article 43 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació,
accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, els següents extrems i
condicions urbanístiques i tècniques:
a) Sòl urbà. “Cases unifamiliars aïllades en parcel·les”, articles 47, 69 a 73,
75, 168 a 174 i concordants del vigent 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 data 08-02-2012, i que va
entrar en vigor el 25 de febrer de 2012). L’edifici consta en el Catàleg de
protecció del patrimoni arquitectònic municipal, Fitxa M-27/2.
b) Ús: no modifica. Administratiu.
c) Pressupost instal·lació: 10.500,00 euros.
d) Compliment de les condicions fixades per l’informe de l’enginyer tècnic
municipal de 10 de maig de 2017:
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“1. Compliment de la documentació tècnica redactada pels enginyers tècnics
industrials Florencio Reolid García i Vicente Reolid García que s’enumera a
continuació:
• “PROYECTO
DE
ACTIVIDAD
DE
LOCAL
DE
USO
ADMINISTRATIVO Y AULA DE FORMACIÓN, visat número
12150689-00, en data 27/10/2015.
• “ANEXO AL PROYECTO PARA LA ACTIVIDAD DE LOCAL DE USO
ADMINISTRATIVO Y AULA FORMACIÓN“, visat número 1215068901, en data 07-03-2017.
2. En el moment de la comunicació d’inici i exercici de l’activitat, s’haurà de
disposar de:
• Alta de l’IAE o declaració censal de l’activitat a nom del/de la titular o
concessionari/ària de l’explotació.
• Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, amb el document que
n’acrediti la vigència amb un capital mínim de 600.000 €, d’acord
amb la disposició addicional tercera.
• Autorització de la Conselleria d’Indústria de les següents
instal·lacions:
a) Autorització posada en servei d’instal·lacions de baixa tensió.
b) Autorització posada en servei d’instal·lacions tèrmiques en
edificis (RITE)”.
SEGON. Haurà de comunicar l’inici i exercici de l’activitat, abans de l’obertura,
adjuntant els següents documents:
o Declaració responsable d’inici i exercici de l’activitat.
o Certificat del tècnic director o de la tècnica directora i visat pel col·legi
corresponent, si escau, redactat d’acord amb els models oficials de la Llei
7/2013 (BOIB núm. 99, de 22 de juliol de 2014).
(En cas d’adjuntar al certificat plànol o plànols indicatius de les
modificacions realitzades, serà necessari que s’hi indiquin literalment totes
les modificacions introduïdes i que aquestes no afecten substancialment el
projecte aprovat ni la normativa aplicada.)
6. Canvi de modalitat del sistema d'actuació de reparcel·lació de
cooperació a compensació, a la unitat d'actuació UE4 del Pla especial de
reforma interior sínia de Muret (Exp. CM2115SV0071)
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda, per unanimitat dels
membres presents:
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Primer. Aprovar inicialment el canvi de modalitat de cooperació a
compensació dins el sistema de reparcel·lació per a l’execució de la Unitat
d’actuació UE4 Sínia des Muret.
Segon. Sotmetre’l al tràmit d’informació pública, durant un termini de vint dies,
mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la
corresponent adreça o punt d’accés electrònic municipal, de conformitat amb
el que disposa l’article 76 (sistemes d’actuació) de la Llei 2/2014, de 25 de
març, d’ordenació i ús del sòl, en relació amb l’article 74.2.a) de la citada Llei.
Tercer. Donar audiència a les persones propietàries afectades, durant idèntic
termini.
Quart. Notificar aquest acord a les persones interessades –totes les propietats
de finques incloses dins la Unitat d’actuació UE4 Sínia des Muret.
Contra aquest acord, en tant que és un acte de tràmit que no posa fi a la via
administrativa, no es pot interposar cap recurs, sense perjudici del dret de
formular-hi les al·legacions que es considerin pertinents.
7. Autorització a l'Associació de Veïns de Llucmaçanes per a muntar un
bar durant les festes del poble (Exp. E02372017000001)
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, i per unanimitat dels membres
presents, s’acorda accedir al sol·licitat, conforme a l’informe dels Serveis
Jurídics que a continuació es transcriu:
“A la vista de la solicitud presentada, el expediente y el Pliego de condiciones
de la cesión de uso privativo a la AV de Llucmaçanes, como entidad sin ánimo
de lucro, el técnico que suscribe entiende pertinentes las consideraciones
siguientes:
1. En la solicitud presentada mediante escrito de 3 de mayo pasado, se
plantea que el Ayuntamiento autorice que la AV pueda llegar a un
acuerdo con algún empresario, como cada año, para habilitar, en el
patio de los locales cedidos, un bar durante las fiestas de Sant Gaietà,
concretamente desde 30 de junio al 7 de agosto próximos.
2. Esta actividad, vinculada a las fiestas patronales, es habitual en los
distintos barrios y núcleos urbanos de Maó, con la particularidad, en
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ubicaciones como Llucmaçanes o es Murtar, de que no existe oferta
estable de actividades complementarias, como bares o cafeterías.
3. Por ello, en el Pliego de condiciones de estas cesiones de uso,
concretamente en la cláusula 4.4), ya estaba expresamente prevista la
posibilidad de que en las instalaciones cedidas se realizasen
actividades complementarias.
4. El motivo por el que dicha posibilidad está incluida en todos los pliegos
de cesiones de uso a entidades sin ánimo de lucro, no es otro que las
entidades cesionarias asumen el mantenimiento de las instalaciones y,
en su caso, el abono de los tributos que resulten exigibles. En el caso
de Llucmaçanes, además, la AV contribuye de forma importante a los
gastos de las fiestas de Sant Gaietà.
5. Dado que dichos gastos pueden desbordar la menguada capacidad
económica de las entidades cesionarias, la posibilidad de realizar
actividades complementarias, mediante acuerdos entre la entidad y
terceros, puede suponer una importante ayuda económica para hacer
frente a los nuevos gastos que se asumen por éstas.
6. A tal fin, entre las condiciones de la cesión a este tipo de entidades,
siempre se plantean varias cautelas, al objeto de salvaguardar, en
cualquier caso, los intereses municipales, a saber:
- La cláusula 4.4), en la que, aparte de la obligación de solicitar permiso
previo para realizar actividades complementarias, se establece que la
entidad cesionaria será responsable del desarrollo de las mismas.
- La cláusula 4.6), en la que se establece que la entidad cesionaria será
responsable de la rescisión de cualquier tipo de contrato que pudiera
establecer con terceros para el desarrollo de este tipo de actividades.
- De forma complementaria a las anteriores, en las cláusulas 1.B, 2, 4.2),
respectivamente, se establece que cualquier actividad distinta de las
propias de la entidad requerirá el permiso previo del Ayuntamiento; la
obtención previa de las licencias o permisos que resulten exigibles en cada
caso; el cumplimiento de todas las normativas sectoriales exigibles en
cada caso y la obtención de las autorizaciones administrativas que resulten
precisas.
Y es por todo lo anterior que, a juicio del técnico que suscribe, no debería
haber inconveniente alguno en otorgar la autorización solicitada, sin perjuicio
de que, con antelación al desarrollo de cualquiera de dichas propuestas, se
deban cumplimentar los trámites pertinentes y, en su caso, obtener las
autorizaciones o presentar las declaraciones que la normativa aplicable
establezca para cada tipo de actividad.”

11

JUNTA DE GOVERN LOCAL, DIA: 22 - 05 - 2017 N. SESSIÓ: 1A

8. Rectificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 27 de març
de 2017, en el seu punt 9, relatiu a la llicència d'obres per a la reforma de
façanes i construcció d'una piscina, a situar al carrer Cós de Gràcia,
núm. 42, del terme municipal de Maó-Mahón. Promotor: (PARTICULAR).
Ref. cadastral: 7960107FE0176S0001ZO (Exp. CM2116LO0128)
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres presents i conforme a
l’informe de l’advocada d’Urbanisme, de data 16 de maig de 2017, sobre la
base de l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions publiques, ACORDA:
Rectificar el punto Primero, letra e) del acuerdo número 9, adoptado por la
Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada el 27.03.2017, expediente
CM2116LO0128, en el sentido de que:
-

Donde dice:

”e) Presupuesto: 16.199,32 €”
-

Debe decir:

“e) Presupuesto: 14.399,95 €”
9. Contractació menor d’obra per a la substitució de les finestres de
l’edifici “Casa Consistorial”, de Maó, a la seva cara nord (Exp.
E00012016000010)
Prèvia justificació de la urgència per part del Sr. Rafael Muñoz Campos,
regidor de Recursos i Sostenibilitat, per tal d’incloure a l’ordre del dia
l’assumpte:
Contractació menor d’obra per a la substitució de les finestres de l’edifici
“Casa Consistorial”, de Maó, a la seva cara nord (Exp. E000120160000010)
Consistent en:
“Us deman que l’expedient de referència (E0001/2017/000010) es tracti a la
Junta de Govern Local del dia 22/05/2017, amb caràcter d’urgència, a causa
del fet que la substitució de les finestres de l’edifici, a la seva cara nord, és
molt urgent, ja que en els darrer dies s’ha deteriorat notablement, amb el
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trencament d’una persiana del segon pis, concretament del despatx dels
informàtics”;
que va ser aprovada per unanimitat dels membres presents;
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels membres presents:
PRIMER. Aprovar la contractació menor de l’obra de SUBSTITUCIÓ DE LES
FINESTRES DE L’EDIFICI “CASA CONSISTORIAL”, DE MAÓ, A LA SEVA
CARA NORD, de conformitat amb el que disposa l’art. 138.3 en relació amb
l’art. 111, ambdós del TRLCSP.
SEGON. Aprovar la despesa per import de 17.537,34 € per al finançament
d’aquesta contractació, que compta amb crèdit adequat i suficient a l’aplicació
pressupostària CM1 1711 6220111 i RC-48 del Pressupost municipal per a
l’exercici 2017, conforme a la proposta de despesa que consta a l’expedient.
TERCER. Adjudicar la contractació menor de l’obra de SUBSTITUCIÓ DE
LES FINESTRES DE L’EDIFICI “CASA CONSISTORIAL”, DE MAÓ, A LA
SEVA CARA NORD, a l’empresa FRANCISCO PONS TRUYOL, S.L., amb
NIF B-07561921, per un preu de 14.493,67 €, més l’IVA al tipus impositiu del
21 % de 3.043,67 €, fet que suposa un total de 17.537,34 €, segons
pressupost de data 5 de maig de 2017.
•

El termini màxim del contracte serà inferior a un any i començarà a
comptar a partir de la signatura de l’acta de replanteig .

QUART. Aquest contracte d’obra s’executarà conforme a les següents
condicions:
1. El contractista adjudicatari elaborarà el Pla de seguretat i salut o
avaluació de riscos, que se sotmetrà a l’aprovació de l’Ajuntament.
2. El contractista tancarà tota la zona del recinte amb tanques de 2m
d’alçada.
3. El contractista adjudicatari entregarà el Pla d’obres per fases senceres.
• D’acord amb l’article 28 del Pla director sectorial per a la gestió de
residus no perillosos de Menorca (BOIB núm. 109 de data 3.8.2006),
els productors de residus de construcció i demolició estan obligats a:
- presentar un contracte formalitzat amb un gestor autoritzat
- presentar un document amb els següents continguts:
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a) una avaluació de volum i les característiques dels residus
que s’originen
b) avaluació, si és el cas, dels residus (terres i desmunts no
contaminats) que no necessitin tipus de tractament i que
es pugin destinar directament a la restauració de pedreres
c) les mesures previstes de separació en origen o reciclatge
in situ durant la fase d’execució de l’obra
d) valoració econòmica del cost de gestió adequada dels
residus generats: 16,67 €
e) import de la fiança: 20,84 €, segons dades de la fitxa
adjunta
• El contractista estarà obligat a col·locar els senyals i tanques de
seguretat que la Policia Local cregui necessari per mantenir la zona de
influència de les obres amb totes les mesures de seguretat de l’obra i a
tercers.
Igualment, disposarà de cartells d’obres d’acord amb la normativa dels
Serveis Tècnics Municipals. El número de cartells i la seva ubicació
seran fixats per la direcció de l’obra. Totes les mesures de seguretat
viària i específiques de l’obra seran per compte del contractista
adjudicatari.
• La direcció de l’obra i del contracte anirà a càrrec del Sr. Juan Giménez
Melià, arquitecte tècnic municipal
• El contractista adjudicatari realitzarà les gestions oportunes amb la
Policia Local en allò referent a la circulació viària i els possibles talls
temporals de trànsit rodat a realitzar per motius de les obres. Complirà
l’establert en la normativa de horaris i renous.
10. Donar compte de la resolució del TACRC d’adopció de mesura
provisional, consistent en la suspensió del procediment de contractació
del servei de vigilància i salvament a les platges de sa Mesquida i es
Grau, del municipi de Maó, mitjançant procediment obert i tràmit urgent,
en relació al recurs especial 329/2017, interposat per Marsave Mallorca,
SL (Exp. E00292016000001)
El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals ha remès a
l’Ajuntament de Maó, en data 17/05/2017, resolució d’adopció de mesura
provisional de la Secretaria del Tribunal, de la mateixa data, per la qual cosa
es dóna compte a la Junta de Govern Local, l’òrgan de contractació, que en
resta entemuda, del contingut d’aquesta resolució, que és del següent tenor
literal:

14

JUNTA DE GOVERN LOCAL, DIA: 22 - 05 - 2017 N. SESSIÓ: 1A

“Vistos los preceptos legales de aplicación, RESUELVE la concesión de
medida provisional consistente en suspender el procedimiento de
contratación, de conformidad con lo establecido en los artículos 43 y 46 del
TRLCSP, de forma que, según lo establecido en el art. 47.4 del mismo cuerpo
legal, será la resolución del recurso la que acuerde el levantamiento de la
medida adoptada.”

No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 13.45 hores
del dia 22-05-2017, de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la
secretària interina, don fe.
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