JUNTA DE GOVERN LOCAL, DIA: 19 - 06 - 2017 N. SESSIÓ: 1A

AJUNTAMENT DE MAÓ/MAHÓN
========================
ACTA REUNIÓ JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT
=============================================
SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL 19 - 06 - 2017
=====================================
Assistents
Sr. Héctor Pons Riudavets, tinent d'Alcaldia de Cultura, Festes i Port
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 i
Transparència
Sr. Carlos Montes Vivancos, tinent d'Alcaldia d'Esports, Joventut i Formació
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. Conxa Juanola Pons, alcaldessa-presidenta
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 13.00
hores del dia 19-06-2017, sota la Presidència del Sr.
Héctor Pons Riudavets
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. Acta anterior
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents,
acorda rectificar el punt 16 de l’acta de dia 12 de juny de 2017 relativa a:
16. Llicència urbanística per a les obres de reparació estructural a
boínder, a l’edifici situat al carrer Infanta, núm. 101, del terme municipal
de
Maó-Mahón.
Promotor:
(PARTICULAR).
Ref.
cadastral:
8460945FE0186S0002LF (Exp. CM2117LO0052)
De manera que on diu:
e) Pressupost d’execució material: 4.842,24 €
Digui:
e) Pressupost d’execució material: 4.842,44 €
2. Reconeixement d'obligacions
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels membres presents, el
reconeixement d’obligacions que a continuació es transcriu:
JUNTA DE GOVERN LOCAL

19-jun-2017

IMPORT TOTAL

50.219,76 €

LA AUXILIAR DE RECAUDACIÓN SLU
SERVEI RECAPTACIÓ MARÇ

32.062,80

SG4 9340 2270601
LA AUXILIAR DE RECAUDACIÓN SLU
SERVEI RECAPTACIÓ ABRIL
SG4 9340 2270601
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3. Devolució de la garantia definitiva corresponent al contracte
d'adjudicació dels serveis per a la redacció del projecte integral de la seu
del Centre d'Art Ca n'Oliver (Exp. SP2210CO0001)
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda, per unanimitat dels
membres presents:
RETORNAR al Sr. (PARTICULAR), amb NIF xxxxxxxxW, al Sr.
(PARTICULAR), amb NIF xxxxxxxxW, i a la Sra. (PARTICULAR), amb NIF
xxxxxxxxE, la garantia definitiva que van constituir en el seu moment, per
import de DOTZE MIL CENT SETANTA EUROS I SETANTA-UN CÈNTIMS
(12.170,71 €), en relació amb el contracte dels serveis per a la redacció del
projecte integral de la seu del Centre d’Art Ca n’Oliver, perquè ha finalitzat el
termini de garantia del referit contracte i els contractistes han complert les
obligacions contretes.
4. Devolució de la garantia definitiva corresponent al contracte
d'adjudicació dels serveis d'un arquitecte tècnic, per exercir la direcció
durant les obres de rehabilitació de Ca n'Oliver com a centre d'art
(CM3111CS0003)
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda, per unanimitat dels
membres presents:
RETORNAR a l’empresa JORDI & REYNÉS ESTUDI D’ARQUITECTURA,
SCP, amb NIF J07940133, la garantia definitiva que va constituir en el seu
moment, per import de DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA EUROS
(2.490,00 €), en relació amb el contracte dels serveis d’un arquitecte tècnic
per a la direcció durant les obres de rehabilitació de Ca n’Oliver com a centre
d’art, perquè ha finalitzat el termini de garantia del referit contracte i el
contractista ha complert les obligacions contretes.
5. Pròrroga del contracte per a la prestació del servei de control de
coloms en el terme municipal de Maó-Mahón (Exp. E00862017000002)
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda, per unanimitat dels
membres presents:
PRIMER. Prorrogar el contracte per a la prestació del servei de control de
coloms al terme municipal de Maó a l’empresa FALCONERS DE LES ILLES
S.L., amb NIF B82601238, mantenint les mateixes condicions del contracte,
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per al període d’un any més, a comptar des del dia 1 de juliol de 2017 i fins al
30 de juny de 2018.
SEGON. S’acorda amb l’empresa de completar el contingut dels informes
mensuals, sense cost addicional. Concretament, l’informe ha d’incloure el
seguiment de les actuacions realitzades, amb les diferents metodologies:
gàbies de captura, captures amb xarxa, intervencions de cetreria. S’ha de
portar un registre d’atencions directes i visites realitzades, i detallar la
freqüència de les intervencions. És, també, imprescindible que es vigilin les
condicions de benestar animal dels coloms utilitzats com a reclam.
TERCER. El cost anual de la pròrroga serà el mateix del contracte inicial,
12.600 € sense IVA; i, per tant, 15.246 € amb l’IVA inclòs. Es facturarà
mensualment, a raó de 1.270,50 €, amb l’IVA inclòs.
6. Llicència d'obres per a la demolició de boínder i consolidació de
façana, a l'edifici situat al carrer Dret, núm. 6, del nucli residencial des
Grau, del terme municipal de Maó-Mahón. Promotor: (PARTICULAR). Ref.
cadastral: 8530404FE0283S0001GD (Exp. CM2117LO0047)
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres presents, acorda
deixar l’expedient damunt la taula.
7. Subvenció nominativa a favor del CLUB TENIS MAHÓN per col·laborar
en les activitats de l'entitat de l'exercici 2017 (escoles esportives de tenis
i pàdel/conveni abril 2015) (Exp. E05582017000010)
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda, per unanimitat dels
membres presents:
Atorgar una subvenció al CLUB TENIS MAHÓN, amb CIF G07154297, per
import de 12.000,00 €, per col·laborar en les activitats de l’entitat de l’exercici
2017 (escoles de tenis i pàdel/conveni abril 2015), amb càrrec a la partida
SP3.3400.4800114.
La present resolució es regirà per l’article 19.2 de l’Ordenança municipal de
subvencions i la Llei general de subvencions 38/2003.
Una vegada atorgada la subvenció, s’haurà de justificar, mitjançant la
presentació de factures i acreditació del seu pagament, en un termini de sis
mesos, a partir de la recepció de la notificació i sempre abans del 31 de març
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de 2018, amb efectes a 31 de desembre de l’exercici anterior. En cas que no
se justifiqui en el termini fixat, es considerarà desistida la pretensió de
subvenció.
L’entitat beneficiària està obligada a conservar els documents justificatius de
l’aplicació dels fons rebuts.
L’incompliment de l’obligació de justificació de la subvenció o de justificació
insuficient comportarà el reintegrament de la subvenció (art. 30.8 de la Llei
30/2003, general de subvencions).
8. Conveni entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de
Menorca per a la prestació del servei de formació cultural
complementària per a persones adultes, curs 2017-18 (Exp.
E01122017000011)
Prèvia justificació de la urgència per part de la Sra. Laia Obrador Pons, tinenta
d’Alcaldia de Serveis Socials i Àmbit Socioeducatiu, per tal d’incloure a l’ordre
del dia l’assumpte:
Conveni entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de Menorca per
a la prestació del servei de formació cultural complementària per a persones
adultes, curs 2017-18 (Exp. E01122017000011)
Consistent en:
Atès que s’ha de procedir a l’aprovació i signatura del conveni de referència i
el Consell Insular de Menorca està pendent d’aquest tràmit, per part de tots
els ajuntaments, es demana que aquest expedient es tracti per la via
d’urgència a la propera sessió de la Junta de Govern Local del dia 19 de juny
de 2017.
Que va ser aprovada per unanimitat dels membres presents.
Vist l’expedient i l’informe del director de Serveis Jurídics, per unanimitat dels
membres presents, s’acorda:
Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i els
ajuntaments de l’illa, per a la prestació del servei de formació cultural
complementària per a persones adultes (curs 2017-18).
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9. Contractació del subministrament d’un vehicle de 3500 kg MMA
plataforma elevadora per a la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Maó.
Adjudicació (Exp. E00372016000005)
Prèvia justificació de la urgència per part del Sr. Manuel Lora Buzón, regidor
de Microciutat, parcs i jardins, per tal d’incloure a l’ordre del dia l’assumpte:
Contractació del subministrament d’un vehicle de 3500 kg MMA plataforma
elevadora, per a la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Maó (Exp.
E00372016000005)
Consistent en:
Es remet a Secretaria l’expedient de la CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE DE 3500 KG MMA, AMB
PLATAFORMA ELEVADORA, PER A LA BRIGADA MUNICIPAL DE
L’AJUNTAMENT DE MAÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, perquè
sigui tramitat d’URGÈNCIA per la Junta de Govern Local del dia 19-06-2017,
atesa la necessitat d’adjudicar aquest contracte com més prest millor, per
evitar les despeses de lloguer d’un vehicle de les mateixes característiques,
necessari per al treball diari de la Brigada de Manteniment.
Que va ser aprovada per unanimitat dels membres presents.
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda, per unanimitat dels
membres presents:
Una vegada complimentat pel licitador, Talleres Velilla, SA el requeriment
efectuat per la Junta de Govern Local, en sessió de data 22/05/2017,
ADJUDICAR 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 a l’empresa TALLERES VELILLA, SA, 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 22/05/2017, que es detalla a continuació:
Ø

VEHICLE: Nissan Cabstar NT400 35.13/3 Basic amb A/A, conforme a
les característiques tècniques presentades per l’adjudicatari.
PLATAFORMA: Movex P160TLR, conforme a les característiques
tècniques presentades per l’adjudicatari.
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Ø

OFERTA ECONÒMICA: Preu de contracte de 47.500,00 euros, que
s’incrementarà amb l’IVA al tipus impositiu del 21% amb 9.975,00
euros, resultant un import total de contracte de CINQUANTA-SET MIL
QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS (57.475,00 euros).
Ø MILLORA PER ANYS DE GARANTIA DEL XASSÍS: Es compromet a
atorgar 3 anys addicionals de garantia del xassís, a comptar a partir
dels 2 anys mínims establerts a l’RDL 1/2007.
Ø
MILLORA PER ANYS DE GARANTIA DE LA PLATAFORMA
ELEVADORA: Es compromet a atorgar 1 any addicional de garantia de
la plataforma elevadora, a comptar a partir dels 2 anys mínims
establerts a l’RDL 1/2007.
El termini màxim de lliurament del vehicle serà de 120 dies naturals, a comptar
a partir de la data de la signatura del contracte, de conformitat amb l’establert
a la clàusula 3a del plec de clàusules administratives particulars.
De conformitat amb el que estableixen l’article 156 del TRLCSP i la clàusula
22 del plec de clàusules administratives particulars, la formalització del
contracte s’haurà d’efectuar no més tard dels 15 dies hàbils següents a aquell
en què es rebi la notificació d'adjudicació, per a la qual cosa l’adjudicatari
haurà de personar-se o posar-se en contacte amb la Unitat de Contractació.
Abans de la formalització del contracte, l’adjudicatari haurà d’aportar còpia de
la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que correspongui, així com
còpia del rebut de pagament de la seva prima, que n’acrediti la vigència.
De conformitat amb el que estableix la clàusula 9 del plec de clàusules
administratives particulars, l’adjudicatari haurà de procedir al pagament dels
anuncis de publicitat de licitació.
L’adjudicatari estarà obligat 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 i l’establert en la seva oferta (en
el que no s’oposin a l’establert en els plecs), una còpia de les quals
s’adjuntarà al contracte com annex.
La responsable del contracte serà la Sra. M. Beneta Orfila, cap de la Brigada
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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10. Resolució del TACRC quant al recurs especial 329/2017 interpostat
per Marsave Mallorca, SL en relació a la 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 (Exp.
E00292016000001)
Prèvia justificació de la urgència per part de la Sra. Isabel López Manchón,
regidora de Medi Ambient, per tal d’incloure a l’ordre del dia l’assumpte:
Resolució del TACRC quant al recurs especial 329/2017 interpostat per
Marsave Mallorca, SL en relació a la 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 (Exp. E00292016000001)
Consistent en:
Per tal de donar compte de la resolució i aclariment del Tribunal de Recursos
Contractuals sobre l’expedient número E0029/2016/000001, del servei de
socorrisme de les platges municipals des Grau i sa Mesquida, us deman que
es tramiti amb caràcter d’urgència a la Junta de Govern d’avui, dia 19 de juny.
Que va ser aprovada per unanimitat dels membres presents.
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda, per unanimitat dels
membres presents:
PRIMER. La Junta de Govern Local resta entemuda de la Resolució núm.
449/2017, del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals,
rebuda en data 01/06/2017, en relació al recurs especial 329/2017, interposat
per Marsave Mallorca, SL, contra l’anunci de licitació, el plec de clàusules
administratives particulars i el de prescripcions tècniques, i la resta de
documents contractuals que estableixen les condicions que regeixen en la
licitació de referència, que és del següent tenor literal:
”PRIMERO. Estimar parcialmente el recurso interpuesto por D.
(PARTICULAR), en nombre y representación de MARSAVE
MALLORCA, SL, contra el anuncio de licitación, los pliegos de
cláusulas administrativas particulares, de prescripciones técnicas y los
restantes documentos contractuales que establecen las condiciones
que rigen en la licitación del “Servicio de vigilancia y salvamento en las
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playas de sa Mesquida y es Grau” del término municipal de Mahón
(Menorca), anulando dichos pliegos en los términos indicados en los
fundamentos octavo y noveno de esta resolución.
SEGUNDO. Dejar sin efecto la suspensión del procedimiento tal y como
establece el art. 47.4 del TRLCSP.
TERCERO. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o
temeridad en la interposición del recurso, por lo que no procede la
imposición de la sanción prevista en el art. 47.5 del TRLCSP.
Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Illes
Balears, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 10.1.k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa.”
SEGON. La Junta de Govern Local resta entemuda de l’aclariment, Resolució
núm. 17/2017 (aclariment a la resolució anterior), que ha rebut del Tribunal
Administratiu Central de Recursos Contractuals, en data 14/06/2017, prèvia
sol·licitud de l’Ajuntament de Maó, que és del següent tenor literal:
“UNICO: Desestimar la solicitud de aclaración interesada por D. Carlos
Seguí Puntas, director de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de
Mahón, por cuanto la anulación parcial de los pliegos determina la
retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a
su aprobación, a fin de que el órgano de contratación acometa una
nueva redacción de aquellos que se ajuste a lo decidido y, una vez
verificado, lleve a cabo la correspondiente publicación señalando plazo
para la presentación de ofertas.
Contra este acuerdo no cabe recurso alguno.”
TERCER. En conseqüència de la resolució i l’aclariment del TACRC, que
inclou deixar sense efecte la suspensió del procediment, tal i com estableix
l’art. 47.4 del TRLCSP, i l’anul·lació dels plecs en els termes indicats en els
fonaments vuitè i novè de la resolució, RETROTREURE les actuacions al
moment immediatament anterior a l’aprovació dels plecs, amb la finalitat que
l’òrgan de contractació els doni una nova redacció que s’ajusti al decidit a la
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resolució 449/2017 del TACRC, de la qual s’ha donat compte en el primer
punt, i, una vegada aprovats, es dugui a terme la corresponent publicació, tot
assenyalant termini per a la presentació d’ofertes.

No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 13.30 hores
del dia 19-06-2017, de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la
secretària interina, don fe.
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