JUNTA DE GOVERN LOCAL, DIA: 18 - 11 - 2016 N. SESSIÓ: 1A

AJUNTAMENT DE MAÓ-MAHÓN
=======================
ACTA REUNIÓ JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT
===========================================
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT REALITZADA EL 18 - 11 - 2016
===============================================
Assistents:
Sra. Conxa Juanola Pons, alcaldessa-presidenta
Sr. Vicenç Tur Martí, tinent d'Alcaldia de Promoció Econòmica
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,
Transparència i Participació
Sr. Rafael Muñoz Campos, tinent d'Alcaldia de Recursos i Sostenibilitat
Sra. Mónica Mercadal Pons, secretària
Absents:
Sra. Laia Obrador Pons, tinenta d'Alcaldia de Serveis Socials i Àmbit
Socioeducatiu
Sr. Carlos Montes Vivancos, tinent d'Alcaldia d’Esports, Joventut i Coordinació
Cultural
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 09.45
hores del dia 18-11-2016, 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:

Amb caràcter previ el Sr. Muñoz i el Sr.Tutzó manifesten la seva renúncia a
les remuneracions que li corresponguin per l’assitència a aquesta junta.
1. Pronunciament de l'urgència

La Sra. Alcaldessa justifica la urgència en el fet que aquest contracte ha de
començar diumenge dia 20 de novembre, que fou aprovada per unanimitat
dels membres presents.
2. Rectificació de l'acord de la Junta de Govern Local, de data
31/10/2016, en relació a la contractació del servei de vigilància i seguretat
per al Centre d'Art i d'Història Hernández-Sanz (Exp. SP2216CO0010)
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda per unanimitat dels
membres presents:

PRIMER: Rectificar l’acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data
31/10/2016, de Classificació de proposicions i requeriment de la contractació
del servei de vigilància i seguretat per al Centre d’Art i d’Història Hernández
Sanz, de manera que en el punt 5 de l’apartat segon, on diu “5. Justificant
d’haver constituït la garantia definitiva per import de 2.265,25 euros.”, ha de
dir: “5. Justificant d’haver constituït la garantia definitiva per import de 9.061,00
euros.”.
SEGON: En conseqüència de l’esmentat a l’apartat anterior, requerir al
licitador Transportes Blindados, SA amb NIF A07044530, perquè presenti
justificant d’haver constituït la garantia definitiva complementària per import
de 6.795,75 euros.

No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 09.50 hores
del dia 18-11-2016, de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la
secretària interina, don fe.
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