ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió Ordinària del dia 06/09/2021
A Maó, quan són les 13:00 hores del dia 06/09/2021, es reuneixen de forma Telemàtica, prèvia
citació i per a realitzar la sessió Ordinària a la qual fan referència l’article 112.1 del ROM i l’article
78.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i regim jurídic de les entitats locals, els següents regidors i regidores:
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President: Sr. Héctor Pons Riudavets, Alcalde
Vocal: Sra. Conxa Juanola Pons, Tinenta d'Alcaldia
Vocal: Sra. María José Camps Orfila, Tinenta d'Alcaldia
Vocal: Sr. Carlos Montes Vivancos, Tinent d'Alcaldia
Vocal: Sr. Antoni Carrillos Cantò, Tinent d'Alcaldia
Vocal: Sra. María Dolores Antonio Florit, Tinenta d'Alcaldia
Vocal: Sr. José Manuel García Pascual, Tinent d'Alcaldia
Vocal: Sr. Rafael Muñoz Campos, Tinent d'Alcaldia
Secretari accidental: Sr. Carlos Seguí Puntas
Interventor: Sr. Guillem Rotger Coll
Assisteixen com a convidats:
Assessor: Sr. Félix Fernández Terrés
Comprovada l’existència del quòrum necessari perquè es pugui realitzar la sessió, es procedeix a
obrir el debat i votació dels assumptes inclosos a l’ordre del dia i dels sobrevinguts, si escau:
1 Acta de la sessió 2 d'agost del 2021
2 Contracte privat, per lots, dels serveis bancaris d’instal·lació i manteniment de TPV físics
(datàfons) i TPV virtuals, per a l’Ajuntament de Maó-Mahón, així com de gestió de rebuts
domiciliats, mitjançant procediment obert simplificat abreujat. Declarar desert. Exp. E0073-2021000002
3 Contrato basado en el Acuerdo Marco para el suministro de equipos de protección individual y
otro equipamiento de protección frente al COVID-19 (Lote 1) a través de la Central de Contratación
de la FEMP. Resolución de alegaciones e imposición de segundas penalidades. Exp. E0083-2020000002
4 Contractació mixta del subministrament i servei d’instal·lació i manteniment de càmeres d’accés
restringit al centre de Maó, mitjançant procediment obert simplificat abreujat. Resolució recurs.
Exp. E0037-2021-000007
1

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS
1 Acta de la sessió 2 d'agost del 2021
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

2 Contracte privat, per lots, dels serveis bancaris d’instal·lació i manteniment de TPV físics
(datàfons) i TPV virtuals, per a l’Ajuntament de Maó-Mahón, així com de gestió de rebuts
domiciliats, mitjançant procediment obert simplificat abreujat. Declarar desert. Exp. E00732021-000002
En data 19.07.2021, es va aprovar la licitació del contracte privat, per lots, dels serveis bancaris
d’instal·lació i manteniment de TPV físics (datàfons) i TPV virtuals, per a l’Ajuntament de MaóMahón, així com de gestió de rebuts domiciliats, mitjançant procediment obert simplificat abreujat.
Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar dia 04.08.2021, es va presentar
un únic licitador per concórrer a la licitació dels serveis de referencia: CAIXABANK, SA.
En data 23.08.2021, es va reunir la Unitat Tècnica de Contractació, que va acordar:
§

§

Excloure el licitador CAIXABANK, SA, per no complir amb l’obligació amb l’Ajuntament de
Maó-Mahón, establerta a la clàusula 22 del PCAP, en relació amb l’art. 65 de l’LCSP, quant a
condicions d’aptitud
Declarar deserta la licitació per haver quedat exclòs l’únic licitador que s’ha presentat.

De conformitat amb l’acord de la Unitat Tècnica de Contractació, reunida en data 23.08.2021, es
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent,
ACORD:
PRIMER.- Ratificar l’acord de la Unitat Tècnica de Contractació, reunida en data 23.08.2021.
SEGON.- Declarar deserta la licitació del contracte privat, per lots, dels serveis bancaris
d’instal·lació i manteniment de TPV físics (datàfons) i TPV virtuals, per a l’Ajuntament de MaóMahón, així com de gestió de rebuts domiciliats, mitjançant procediment obert simplificat abreujat,
per haver quedat exclòs l’únic licitador que s’ha presentat.
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TERCER.- Notificar aquest acord al licitador CAIXABANK, SA.
QUART.- Publicar aquest anunci en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Maó-Mahón, que es
troba allotjat a la PLACSP.
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

3 Contrato basado en el Acuerdo Marco para el suministro de equipos de protección
individual y otro equipamiento de protección frente al COVID-19 (Lote 1) a través de la
Central de Contratación de la FEMP. Resolución de alegaciones e imposición de segundas
penalidades. Exp. E0083-2020-000002
La FEMP, a través de su Central de Contratación, licitó en beneficio de sus asociados y entes
dependientes el suministro de Equipos de Protección Individual y otros equipamientos de
protección frente al COVID-19, mediante un Acuerdo Marco con un único adjudicatario por lote y
2 lotes, en base a unos Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y unos Pliegos de
Prescripciones Técnicas (PPT), cuya publicación se produjo el 29 de junio de 2020. Dicho Acuerdo
Marco se adjudicó para el Lote 1, a la mercantil RAFITEXTIL DTT 3.8 SL, con fecha 20 de agosto
de 2020, habiéndose formalizado el Acuerdo Marco para este lote el 17 de setiembre de 2020.
Que en base al citado Acuerdo Marco, el Ayuntamiento de Maó suscribió el correspondiente
contrato basado con la empresa adjudicataria del lote 1, que comprendía todos los suministros
referidos en el Acuerdo Marco en las condiciones que se fijan en el PCAP y PPT.
Que el objeto del contrato basado comprendía la adquisición mediante suministro de equipos de
protección individual para su uso por empleados públicos del Ayuntamiento de Maó y sus entes
dependientes para la prevención de contagios por el COVID-19.
En fecha 15.12.2020, se aprobó resolución de inicio y adjudicación del contrato, mediante decreto
de Alcaldía núm. 2020/DA2019/0000134.
En fecha 13.05.2021, se emitió informe del técnico de prevención de riesgos laborales, Sr.
Francesc Prats Humbert, indicando el incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria del
plazo de entrega del material.
En fecha 17.05.2021, la Secretaria emitió informe jurídico al respecto.
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En fecha 31.05.2021, se aprobó la imposición de penalidades y dar audiencia a la empresa
adjudicataria.
En fecha 15.06.2021, con registro de entrada núm. GE/012337/2021, la empresa adjudicataria
RAFITEXTIL DTT 3.8 SL, presentó escrito de alegaciones durante el plazo establecido de 10
días hábiles de audiencia.
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En fecha 21.07.2021, se ha emitido informe del técnico de prevención de riesgos laborales, Sr.
Francesc Prats Humbert, de resolución de las alegaciones presentadas e imposición de segundas
penalidades.
Teniendo en cuenta todo lo relacionado y en uso de las facultades que me otorga el Decreto de
Alcaldía de delegación de competencias de Alcaldía en el ámbito de Servicios Generales y Hacienda
(incluye Servicios Jurídicos, Recursos Humanos, Policía, Nuevas Tecnologías, Transparencia y
Servicios Económicos), de fecha 26.06.2019, propongo a la Junta de Gobierno Local la adopción del
siguiente,
ACUERDO:
PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas por la empresa RAFITEXTIL DTT 3.8 SL,
según el informe emitido por el técnico de prevención de riesgos laborales de fecha 21.07.2021,
siendo inmediatamente efectivas las penalizaciones y deduciéndose de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, tengan que abonarse al contratista, conforme al artículo 194.2 del
TRLCSP.
SEGUNDO.- Imponer segundas penalidades a la empresa RAFITEXTIL DTT 3.8 SL, según
informe técnico de fecha 21.07.2021, por incumplimiento muy grave, de la cuantía de 2.267,80 €,
que corresponde al 10% del precio del contrato basado en el acuerdo marco.
TERCERO.- Dar audiencia al contratista, por un plazo de 10 días hábiles, a los efectos de aportar
las pruebas que considere necesarias y justificar la inexistencia de conducta culpable causante del
incumplimiento contractual de las segundas penalidades.
CUARTO.- En caso de no hacer alegaciones o en caso de realizarlas y que éstas sean desestimadas,
las penalizaciones serán inmediatamente efectivas deduciéndose de las cuantidades que, en concepto
de pago total o parcial, tengan que abonarse al contratista, conforme al artículo 194.2 del TRLCSP.
QUINTO.- Notificar este acuerdo al contratista RAFITEXTIL DTT 3.8 SL, a efectos informativos.
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

4 Contractació mixta del subministrament i servei d’instal·lació i manteniment de càmeres
d’accés restringit al centre de Maó, mitjançant procediment obert simplificat abreujat.
Resolució recurs. Exp. E0037-2021-000007
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En data 19.07.2021, es va aprovar la contractació mixta de referència, mitjançant procediment obert
simplificat abreujat.
Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar dia 27.07.2021, es van presentar
quatre licitadors, per concórrer a la licitació de referència: ADTEL SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIÓN, SL, GABRIEL ALLÉS GÓMEZ DE OROZCO, SL, SOLFIX
ENGINEERING, SLU i GIRPROTEC, SCP.
En data 02.08.2021, es va aprovar l’acord de ratificació d’adjudicació del contracte a l’empresa
ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN, SL; i també d’exclusió de la licitació a
l’empresa SOLFIX ENGINEERING, SLU.
En data 09.08.2021, es va notificar l’anterior acord a les empreses que s’havien presentat a la
licitació.
En data 11.08.2021, amb registre d’entrada núm. GE/015755/202, l’empresa SOLFIX
ENGINEERING, SLU, va interposar recurs de reposició contra l’acord de data 02.08.2021.
En data 25.08.2021, el responsable del contracte ha emès informe de resolució de les al·legacions
presentades en el recurs interposat.
Tenint en compte tot el relacionat i en us de les facultats que m’atorga el Decret d’Alcaldia de
delegació de competències d’Alcaldia en l’àmbit de Zones Verdes, Jardins, Camins i Mobilitat de
data 26.06.2019, propòs a la Junta de Govern Local l’adopció del següent,
ACORD:
PRIMER.- Desestimar el recurs de reposició interposat contra l’acord de data 02.08.2021 per
l’empresa SOLFIX ENGINEERING, SLU, segons l’informe emès pel responsable del contracte de
data 25.08.2021.
SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa SOLFIX ENGINEERING, SLU, juntament amb
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l’informe citat.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.
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I no havent-hi més assumptes per tractar, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 13.10 hores del dia
indicat a l’inici, de la qual don fe, com a secretària, amb el seu vistiplau.
EL SECRETARI ACCIDENTAL

VIST I PLAU
L’ALCALDE

Carlos Seguí Puntas

Héctor Pons Riudavets

Carlos Seguí Puntas
21/09/2021 11:16:36

Héctor Pons Riudavets
21/09/2021 12:49:52
Alcalde
Maó
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