JUNTA DE GOVERN LOCAL, DIA: 29 - 03 - 2017 N. SESSIÓ: 1A

AJUNTAMENT DE MAÓ-MAHÓN
========================
ACTA REUNIÓ JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT
=============================================
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT REALITZADA EL 29 - 03 - 2017
================================================
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 i
Transparència
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 Fernandez Terrés, advocat municipal amb funcions de coordinació
Sr. Carlos Montes Vivancos, tinent d'Alcaldia d'Esports, Joventut i Formació
Absents
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
(Excusen la seva absència)

A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 14.00
hores del dia 29-03-2017, 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
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extraordinària urgent abans indicada, sota el següent ordre del dia:
1. Pronunciament de la urgència
La Sra. alcaldessa justifica les urgències en en el fet que:
L’assegurança vigent finalitza el dia 31-03-17 i l’expedient relatiu als
socorristes convindria que estigués adjudicat abans de la temporada estival.
2. Contractació de l'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de
l'Ajuntament de Maó-Mahón, mitjançant procediment obert i tràmit
urgent. Adjudicació (Exp. E00512017000001)
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
29/03/2017, una vegada complimentat pel licitador, SEGURCAIXA ADESLAS,
SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, el requeriment efectuat per la Junta de
Govern Local, en sessió de data 13/03/2017, íntegrament, ADJUDICAR la
contractació de l’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de
l’Ajuntament de Maó, mitjançant procediment obert i tràmit urgent, a l’empresa
SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, amb NIF
A28011864, 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 13/03/2017, que és
del detall següent:
Oferta econòmica: es compromet a l’execució del contracte per un
import de TRENTA-NOU MIL EUROS (39.000,00 euros), exempt d’IVA.
Límits d’indemnització:
a) Responsabilitat civil (general patrimonial, patronal, professional i defenses)
per any: queda fixada en 4.500.000,00 euros.
b) Responsabilitat civil (general patrimonial, patronal, professional i defenses)
per sinistre: queda fixada en 4.500.000,00 euros.
c) Sublímit per víctima per a totes les garanties: queda fixat en 2.100.000,00
euros.
Franquícia per sinistre: queda fixada en 0,00 euros.
El termini d’execució del contracte serà de D’UN ANY i es començarà a
comptar a partir de les 0.00 hores de l’endemà de la signatura del contracte i
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finalitzarà a les 24.00 hores del dia que correspongui, una vegada hagi
transcorregut un any, de conformitat amb l’establert a la clàusula 3a del plec
de clàusules administratives particulars; la data de la signatura d’aquest
contracte no podrà ser abans del 31/03/2017.
De conformitat amb el que estableix l’article 156 en relació amb el 112,
ambdós 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.
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 i a l’establert en la seva oferta,
una còpia de les quals s’adjuntarà al contracte com annex.
3. Contractació del servei de vigilància i salvament a les platges de sa
Mesquida i es Grau, del municipi de Maó-Mahón, mitjançant procediment
obert i tràmit urgent (E00292016000001)
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda per unanimitat dels
membres presents:
PRIMER. Aprovar l’inici d’expedient per 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, de conformitat amb les motivacions
contingudes a l’informe de la tècnica de Medi Ambient, de data 19/12/2016, i
en el plec de prescripcions tècniques, de data març del 2017, 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’escrit de la regidora de Medi Ambient, que consta a l’expedient, on es motiva
la urgència en la tramitació indicant la raó d’interès públic per la qual és
necessari accelerar l’adjudicació d’aquest contracte, que és que el servei de
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referència pugui començar a temps per a la temporada estival del 2017.
TERCER. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques.
QUART. Autoritzar la despesa per al finançament d’aquest contracte de
serveis per import total de 285.000,00 euros, que compta amb crèdit adequat i
suficient, pel que fa a la part del contracte que s’executarà durant l’exercici
2017, segons disposen els art. 167 i 172 del TRLRHL i els art. 24 i següents
de l’RD 500/1990, a l’aplicació pressupostària de despeses CM6 1721
2279901, per import de 95.000,00 euros, conforme a la proposta de despesa
que consta a l’expedient, operació RC220170000010. Atès que la contractació
proposada té efectes econòmics per als exercicis 2018 i 2019, l’autorització i
compromís de la resta de la despesa estarà subordinada al crèdit que s’aprovi
en el pressupost de despeses d’aquests exercicis, i, una vegada aprovada,
s’haurà d’anotar en el registre de compromisos futurs, de conformitat amb
l’establert a l’art. 174 del TRLRHL.
CINQUÈ. Aprovar l’expedient per 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, per un pressupost base de licitació de
235.537,19 euros, més 49.462,81 euros en concepte d’IVA al tipus impositiu
del 21%; per tant, l’import total de licitació és de 285.000,00 euros.
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
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. Isabel López Manchón, regidora de Medi Ambient o
regidor/a en
qui delegui
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Vocals:
la

Sra. Mónica Mercadal Pons, secretària municipal o persona que
substitueixi
Sr. Manuel Velarte Pérez, interventor municipal o persona que el
substitueixi
Sra. Sonia Sans Astol, tècnica de Medi Ambient o persona que

la
Secretària:
que

substitueixi
Sra. Mónica Carreras Pons, tècnica de Contractació o persona
la substitueixi

No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 14.15 hores
del dia 29-03-2017, de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la
secretària interina, don fe.
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