JUNTA DE GOVERN LOCAL, DIA: 12 - 05 - 2017 N. SESSIÓ: 1A

AJUNTAMENT DE MAÓ/MAHÓN
==========================
ACTA REUNIÓ JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT
=============================================
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT REALITZADA EL 12 - 05 - 2017
================================================
Assistents
Sra. Conxa Juanola Pons, alcaldessa-presidenta
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
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
Sr. Carlos Seguí Puntas, secretari accidental
Convidats
Sr. Félix Fernández Terrés, advocat municipal amb funcions de coordinació
Absents
Sra. María Dolores Antonio Florit, tinenta d'Alcaldia d’Urbanisme, Obra Pública
i Mobilitat
Sr. Rafael Muñoz Campos, tinent d'Alcaldia de Recursos i Sostenibilitat
Sra. Isabel López Manchón, regidora de Medi Ambient
(Excusen la seva absència)

A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 13.00
hores del dia 12-05-2017, 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
extraordinària urgent abans indicada, sota el següent ordre del dia:
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Amb caràcter previ, els Srs. Tutzó i Montes manifesten la seva renúncia a les
remuneracions que els hi corresponguin per l’assistència a aquesta junta.
1. Pronunciament de la urgència
El tinent d’Alcaldia d’Hisenda, Noves Tecnologies i Transparència, Sr. Jordi
Tutzó Sans, justifica la urgència del punt 2 de l’ordre del dia en el fet que:
A causa del fet que el 12 de maig del 2.017 s'ha de renovar el contracte durant
un termini d'un any, és a dir, fins al pròxim 12 de maig del 2.018, se
SOL·LICITA el tràmit urgent d'aquesta renovació a tots els efectes, via Junta
de Govern, i qualsevol gestió que es precisi.
El tinent d’Alcaldia de Recursos i Sostenibilitat, Sr. Rafael Muñoz Campos,
justifica la urgència del punt 3 de l’ordre del dia en el fet que:
Us deman que l’expedient de referència (E0046/2017/000002) es tracti a la
Junta de Govern Local Extraordinària Urgent del dia 12/05/2017, perquè
l’execució de la instal·lació d’una planta fotovoltaica per a autoconsum a la
coberta de la Residència Geriàtrica Assistida de Maó ha d’estar finalitzada i en
funcionament abans del 30 de setembre de 2017, i així no perdre la subvenció
atorgada per la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del Govern Balear,
segons resolució de data 07/03/2017.
Ambdues justificacions d’urgència van ser aprovades per unanimitat dels
membres presents.
2. Pròrroga del contracte del servei de telefonia fixa i mòbil a
l'Ajuntament de Maó (Exp. E05902017000004)
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda, per unanimitat dels
membres presents:
PRIMER. De conformitat amb la clàusula 3 del plec de clàusules
administratives particulars que regeixen el contracte del servei de telefonia fixa
i mòbil a l’Ajuntament de Maó, s’acorda prorrogar aquest contracte durant un
termini d’1 ANY, des del 12/05/2017 fins al 12/05/2018, mantenint les
mateixes condicions que les establertes en el contracte inicial; el preu màxim
anual durant el termini de pròrroga serà de VINT-I-SET MIL CENT TRENTACINC EUROS amb DOTZE CÈNTIMS (27.135,12 euros), al qual s’aplicarà la
variació anual de l’IPC, de conformitat amb el que disposa la clàusula 18 del
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plec de clàusules administratives particulars, i, posteriorment, s’incrementarà
amb l’IVA al tipus impositiu del 21%. Es fa constar que existeix crèdit adequat i
suficient pel que fa a la part del contracte que recau en l’exercici 2017,
conforme a la proposta de despesa que consta a l’expedient.
SEGON. Assumir el compromís d’incorporar crèdit adequat i suficient en el
pressupost municipal de l’exercici 2018, per tal de fer front a la despesa que
suposarà la present pròrroga durant l’exercici 2018.
TERCER. Notificar aquest acord a l’adjudicatària del contracte, UTE TdE –
TME CCCVIII, amb NIF U86913324.
3. Projecte integrat d'activitat per a la instal·lació de plaques
fotovoltaiques sobre la coberta de la Residència Geriàtrica Assistida de
Maó (Exp. E04622017000002)
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda, per unanimitat dels
membres presents:
PRIMER. Aprovar el PROJECTE INTEGRAT D’ACTIVITAT PER A LA
INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES SOBRE LA COBERTA
DE LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA ASSISTIDA DE MAÓ, segons projecte
redactar per l’enginyer industrial Xavier Quintana Martínez, col·legiat núm.
370 del COEIB, amb data 4 de maig de 2017.
SEGON. Fer constar que figura a l’expedient autorització de la despesa per
import de 110.081,07 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària CM1 1650
6220312 i RC- 141 del Pressupost municipal per a l’exercici 2017.

No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 13.15 hores
del dia 12-05-2017, de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la
secretària interina, don fe.
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