JUNTA DE GOVERN LOCAL, DIA: 05 - 06 - 2019 N. SESSIÓ: 1A

AJUNTAMENT DE MAÓ-MAHÓN
============================
ACTA DE REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
=============================================
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT REALITZADA EL 05 - 06 - 2019
========================================================

Assistents
Sra. Conxa Juanola Pons, alcaldessa-presidenta, en funcions
Sr. Héctor Pons Riudavets, tinent d'Alcaldia de Cultura, Festes i Port, en funcions
Sra. Laia Obrador Pons, tinenta d'Alcaldia de Serveis Socials i Àmbit Socioeducatiu,
en funcions
Sra. María Dolores Antonio Florit, tinenta d'Alcaldia d’Urbanisme, Obra Pública i
Mobilitat, en funcions
Sr. Jordi Tutzó Sans, tinent d'Alcaldia d'Hisenda, Noves Tecnologies i Transparència,
en funcions
Sr. Rafael Muñoz Campos, tinent d'Alcaldia de Recursos i Sostenibilitat, en funcions
Sr. José Manuel García Pascual, regidor de Medi Ambient, en funcions
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
Sr. Carlos Montes Vivancos, tinent d'Alcaldia d'Esports, Joventut i Formació, en
funcions
(Excusa la seva absència)
A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 13.30 hores del
dia 05-06-2019, 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 dona fe de l'acte, amb
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l'objecte de realitzar en primera convocatòria la sessió extraordinària urgent abans
indicada, sota el següent ordre del dia:
1. Pronunciament de la urgència
La Sra. Antonio, tinenta d’Alcaldia d’Urbanisme, Obra Pública i Mobilitat en
funcions, justifica la urgència relativa a l’aprovació de l’ampliació del termini de
l’obra “Separata obres d’urbanització del polígon III del Pla parcial d’ordenació del
passeig de Circumval·lació”, a causa del fet que aquest contracte finalitza el dia 5 de
juny de 2019.
2. Segona pròrroga del termini d'execució del contracte de les obres, segons
separata, del projecte d'execució d'obres d'urbanització del Polígon III del Pla
parcial d'ordenació del passeig de Circumval·lació (Exp. E00862019000008)
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda, per unanimitat dels membres
presents:
PRIMER. Aprovar una segona pròrroga en el termini d’execució del contracte de les
obres, segons separata, del projecte d’execució obres d’urbanització Polígon III del Pla
parcial d’ordenació del passeig de Circumval·lació, d’un mes, del 5 de juny al 5 de
juliol de 2019, amb l’informe favorable del director de l’obra, de data 05/06/2019, i la
proposta de la seva aprovació de la tinenta d’Alcaldia d’Urbanisme, Obra Pública i
Mobilitat, de conformitat amb l’escrit presentat per l’adjudicatària del contracte, JUAN
MORA, SA, en el qual indica que el motiu d’aquesta pròrroga és el retard que s’ha
produït en l’execució de les obres, aliè a la seva empresa, a causa del fet que, una
vegada finalitzades les feines d’execució de l’aparcament, s’ha procedit a la
instal·lació de l’estesa elèctrica de mitjana tensió, i s’han trobat amb la no possibilitat
de realitzar l’estesa per les canalitzacions existents a l’av. J. A. Clavé, davant el quarter
de Santiago, de manera que s’han vist obligats a realitzar noves canalitzacions; és a dir,
a substituir canalitzacions no operatives, fer aixecament de vorera, síquia, substitució
de canonades i recobriment.
SEGON. Notificar aquest acord a l’adjudicatària de les esmentades obres, JUAN
MORA, SA, amb NIF A07124134.
No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 13.45 hores del dia 0506-2019, de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la secretària interina, don fe.
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