JUNTA DE GOVERN LOCAL, DIA: 25 - 10 - 2016 N. SESSIÓ: 1A

AJUNTAMENT DE MAÓ-MAHÓN
==========================
ACTA REUNIÓ JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT
=============================================
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT REALITZADA EL 25 - 10 - 2016
================================================
Assistents
Sra. Conxa Juanola Pons, alcaldessa-presidenta
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
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
Sra. Laia Obrador Pons, tinenta d'Alcaldia de Serveis Socials i Àmbit
Socioeducatiu
Sr. Rafael Muñoz Campos, tinent d'Alcaldia de Recursos i Sostenibilitat
(Excusen la seva absència)

A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 13.30
hores del dia 25-10-2016, sota la Presidència de la Sra.
Conxa Juanola Pons
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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
extraordinària urgent abans indicada, sota el següent ordre del dia:

Amb caràcter previ, el Sr. Tutzó i el Sr.Montes manifesten la seva renúncia a
les remuneracions que els corresponguin per l’assistència a aquesta Junta.
1. Pronunciament de la urgència
La Sra. Antonio, tinenta d’Alcaldia d’Urbanisme, Obra Pública i Mobilitat,
justifica la urgència en el fet que, tenint en compte que el projecte d’aquestes
obres es troba inclòs en el Pla insular de cooperació, per a la redacció de
projectes, l’execució d’obres i l’adquisició d’equipaments municipals per part
del Consell Insular de Menorca per a l’any 2016, i que les bases que regeixen
la convocatòria d’aquest Pla estableixen, a l’apartat 13. Obligacions dels
beneficiaris, que cal “contractar l’activitat abans del 30 d’octubre”, que va ser
aprovada per unanimitat dels membres presents.
2. Contractació de les obres, segons projecte, de reforma de la
urbanització del carrer Sant Josep, de Maó, mitjançant procediment obert
i tràmit urgent. Adjudicació (CM2616CO0014)
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda, per unanimitat dels
membres presents:
De conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació, de data
25/10/2016, una vegada complimentat pel licitador Antonio y Diego, SA,
íntegrament, el requeriment efectuat per la Junta de Govern Local, en sessió
de data 19/10/2016, ADJUDICAR la contractació de les obres, segons
projecte, de reforma de la urbanització del carrer Sant Josep de Maó,
mitjançant procediment obert i tràmit urgent, a l’empresa ANTONIO Y DIEGO,
SA, amb NIF A07116122, conforme a l’oferta presentada, considerada
l’econòmicament més avantatjosa per a l’Ajuntament, segons la classificació
de proposicions aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió de data
19/10/2016, per un preu de contracte de 205.785,12 euros, que
s’incrementarà amb l’IVA al tipus impositiu del 21% amb 43.214,88 euros,
resultant un import total de contracte de DOS-CENTS QUARANTA-NOU MIL
EUROS (249.000,00 euros).

2

JUNTA DE GOVERN LOCAL, DIA: 25 - 10 - 2016 N. SESSIÓ: 1A

El termini d’execució del contracte serà de TRES MESOS i es començarà a
comptar a partir de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig, de
conformitat amb l’establert a la clàusula 3 del plec de clàusules administratives
particulars; conforme a l’establert a l’art. 112.2.c) del TRLCSP, l’inici de
l’execució del contracte no podrà ser superior a quinze dies hàbils, a comptar
a partir de la seva formalització.
De conformitat amb el que estableixen l’article 156 del TRLCSP i la clàusula
23 del plec de clàusules administratives particulars, la formalització del
contracte haurà d’efectuar-se no més tard dels 8 dies hàbils següents a aquell
en què es rebi la notificació d'adjudicació, per a la qual cosa l’adjudicatària
haurà de personar-se o posar-se en contacte amb la Unitat de Contractació.
Abans de la formalització del contracte, l’adjudicatària haurà de presentar
còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que correspongui,
així com còpia del rebut de pagament de la seva prima, que n’acredita la
vigència.
De conformitat amb el disposat a la clàusula 27 del plec de clàusules
administratives particulars i a l’art. 7 de l’RD 1627/97, el contractista
presentarà el Pla de seguretat i salut en el treball, amb la finalitat que sigui
aprovat per l’òrgan competent abans de l’inici de les obres, de conformitat
amb la normativa d’aplicació.
De conformitat amb el que estableix la clàusula 9 del plec de clàusules
administratives particulars, l’adjudicatària haurà de procedir al pagament dels
anuncis de publicitat de licitació.
L’adjudicatària estarà obligada al compliment de totes i cada una de les
prescripcions que es detallen en el plec de clàusules administratives
particulars, en el de prescripcions tècniques, en el projecte i en la seva oferta,
una còpia de les quals s’adjuntarà al contracte com annex.
El responsable del contracte serà el Sr. Juan Manuel Delgado Díaz, enginyer
de camins, canals i ports municipal, a qui, conforme al que estableix l’art. 52
del TRLCSP, correspondrà supervisar l’execució del contracte i adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessàries, amb la finalitat d’assegurar la
correcta realització de la prestació pactada.
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La direcció i coordinació de seguretat de l’obra serà també a càrrec del Sr.
Juan Manuel Delgado Díaz, redactor del projecte de les obres de referència.

No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 13.45 hores
del dia 25-10-2016, de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la
secretària interina, don fe.
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