JUNTA DE GOVERN LOCAL, DIA: 01 - 04 - 2019 N. SESSIÓ: 1A

AJUNTAMENT DE MAÓ-MAHÓN
============================
ACTA DE REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
=============================================
SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL 01 - 04 - 2019
==========================================
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
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
Sr. Rafael Muñoz Campos, tinent d'Alcaldia de Recursos i Sostenibilitat
Sr. José Manuel García Pascual, regidor 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
A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 13.00 hores del
dia 01-04-2019, 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 dona fe de l'acte, amb
l'objecte de realitzar en primera convocatòria la sessió ordinària abans indicada, sota
el següent ordre del dia:
1. Acta anterior
S’inicia la sessió i la Presidència demana si cap membre de la Junta té observacions
per fer a l’acta de la sessió anterior, realitzada el dia 25 de març de 2019.
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No havent-hi cap rectificació, s’aprova l’acta anterior, per unanimitat dels membres
presents.
2. Reconeixement d'obligacions
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels membres presents, el
reconeixement d’obligacions que a continuació es transcriu:
IMPORT TOTAL

20.034,49

SERVEIS SOCIALS BALEARS BB SERVEIS
SERVEI AJUDA A DOMICILI FEBRER MARÇ
SP1 2310 2279901

20.034,49

3. Donar compte del decret d'Alcaldia de transferència de crèdit de l'ús del fons
de contingència (Exp. E01022019000003)
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres presents, resta entemuda del
decret d’Alcaldia de transferència de crèdit de l’ús dels fons de contingència que a
continuació es transcriu:
EXP SICALWIN . 2SG4119MC0013
EXP. E0102 2019 000003
Exp. Relacionat - E0101 2019 000004
DECRET D’ALCALDIA
Vista la documentació que figura en el present expedient, i d'acord amb l’article 13, punt 6, de
les bases d’execució del Pressupost vigent, que regula l’ús del fons de contingència, aprov la
transferència de crèdit següent:
Partida

Import

SP3 3344 4820001 SUBV.EXCEPCIONAL-PROMOCIÓ
CULTURAL
Total Altes

+10.000
+ 10.000

SG4 9290 5000000 FONS DE CONTINGENCIA

Total Baixes

-10.000

-10.000

Decret que se signa segons data i hora que figuren en el registre electrònic.
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L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La secretària interina: Mònica Mercadal Pons
4. Devolució de garantia definitiva corresponent al contracte de les obres, segons
projecte de reforma, de la urbanització del carrer Sant Josep (Exp.
CM2616CO0014)
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda, per unanimitat dels membres
presents:
RETORNAR a l’empresa ANTONIO Y DIEGO, SA, amb NIF A07116122, la garantia
definitiva que va constituir en el seu moment, per import de DEU MIL DOS-CENTS
VUITANTA-NOU EUROS I VINT-I-SIS CÈNTIMS (10.289,26 €), en relació amb el
contracte de les obres segons projecte de reforma de la urbanització del carrer Sant
Josep, perquè ha finalitzat el termini de garantia del referit contracte i el contractista ha
complert les obligacions contretes.
5. Contracte menor d'obres consistent en la impermeabilització del pati, lateral i
accés de la plaça del Claustre del Carme (Exp. E00012019000011)
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda, per unanimitat dels membres
presents:
PRIMER. Aprovar la contractació menor de l’obra IMPERMEABILITZACIÓ DEL
PATI, LATERAL I ACCÉS DE LA PLAÇA DEL CLAUSTRE DEL CARME, de
conformitat amb el que disposa l’article 118, en relació amb l’article 131, ambdós de
l’LCSP.
SEGON. Ratificar i assumir l’informe proposta quant a la necessitat del contracte i
compliment dels requisits i límits aplicables als contractes menors, emès pel TINENT
D’ALCALDIA Sr. Rafael Muñoz Campos, en data 28/02/2019, de conformitat amb el
que disposen els articles 118.1, 118.3 i 131 de la Llei 9/2017, de contractes del sector
públic.
TERCER. Autoritzar i disposar la despesa, per import de 33.144,70 euros, per al
finançament d’aquesta contractació, que compta amb crèdit adequat i suficient a
l’aplicació pressupostària CM1 1711 6220111 del Pressupost municipal per a
l’exercici 2019, conforme a la proposta de despesa i la seva operació comptable
2201900002887 aprovada, que consta a l’expedient.
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QUART.
Adjudicar
el
contracte
menor
d’obra
consistent
en
IMPERMEABILITZACIÓ DEL PATI, LATERAL I ACCÉS DE LA PLAÇA DEL
CLAUSTRE DEL CARME a favor de l’empresari JUAN FULLANA COLL, amb
NIF/DNI 41735720N, per un preu de 33.144,70 euros (*), al qual correspon per IVA la
quantitat de 5.752,39 euros, segons pressupost de data 26/02/2019.
CINQUÈ. Aquest contracte d’obres s’executarà conforme a les següents condicions:
- TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: Serà d’1 mes i començarà a
comptar a partir de l’acta de replanteig.
- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ: Reparació de
filtracions d’aigua de pluja a l’accés del pati del Claustre del Carme.
- LLOC DE LA PRESTACIÓ: Accés al pati interior de la plaça del Carme
- RESPONSABLE DEL CONTRACTE: Juan Giménez Melià
- TERMINI DE GARANTIA: 1 any
- FORMA DE PAGAMENT DEL PREU: Ex. (OPCIÓ A). Mitjançant la presentació
d’una única factura, a la finalització de la prestació, expedida per l’entitat adjudicatària
i conformada pel responsable del contracte.
- Obligacions:
• El contractista adjudicatari elaborarà el Pla de seguretat i salut o avaluació de
riscos, el qual se sotmetrà a l’aprovació de l’Ajuntament.
• El contractista tancarà i protegirà tota la zona d’obra, per minimitzar la pols, i
utilitzarà eines que minimitzin la formació de pols.
• El contractista adjudicatari entregarà el Pla d’obres per fases senceres en el que
pugui afectar el mínim l’activitat existent.
• D’acord amb l’article 28 del Pla director sectorial per a la gestió de residus no
perillosos de Menorca (BOIB núm. 109 de data 3/08/2006), els productors de
residus de construcció i demolició estan obligats a:
- presentar un contracte formalitzat amb un gestor autoritzat,
- presentar un document amb els següents continguts:
a) una avaluació de volum i les característiques dels residus que
s’originen.
b) avaluació, si és el cas, dels residus (terres i desmunts no contaminats)
que no necessitin tipus de tractament i que es pugin destinar
directament a la restauració de pedreres.
c) les mesures previstes de separació en origen o reciclatge in situ durant
la fase d’execució de l’obra.
d) valoració econòmica del cost de gestió adequada dels residus generats:
15,67€
e) import de la fiança: 19,59€, segons dades de la fitxa adjunta.
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El contractista estarà obligat a col·locar els senyals i tanques de seguretat que
la DF cregui necessari per mantenir la zona de influència de les obres amb totes
les mesures de seguretat de l’obra i a tercers.
En cas d’haver de tancar el carrer, es posaran d’acord amb Policia, que els
indicarà els senyals a posar i establirà horari de feines i límits.
Igualment, disposarà de cartells d’obres d’acord amb la normativa dels Serveis
Tècnics municipals. El número de cartells i la seva ubicació seran fixats per la
direcció de l’obra. Totes les mesures de seguretat viària i específiques de l’obra
seran per compte del contractista adjudicatari.
La direcció de l’obra i responsable del contracte anirà a càrrec del Sr. Juan
Giménez Melià, arquitecte tècnic municipal (art. 62.2 LCSP).
El contractista adjudicatari realitzarà les gestions oportunes amb la Policia Local
en allò referent a la circulació viaria i els possibles talls temporals de trànsit rodat a
realitzar per motius de les obres. Complirà l’establert a la normativa de horaris i
renous.
•

•
•

6. Beca d'investigació sobre els túnels antiaeris de la Guerra Civil a Maó.
Aprovació convocatòria i bases (Exp. E06642019000003)
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda, per unanimitat dels membres
presents:
Primer. Aprovar las convocatòria d’una beca investigació sobre els túnels antiaeris de
la Guerra Civil a Maó.
Segon. Aprovar les bases que han de regir el concurs per a la concessió d’una beca
investigació sobre els túnels antiaeris de la Guerra Civil a Maó.
Tercer. Procedir a la publicació de l’anunci corresponent al BOIB.
7. Subvenció nominativa a favor del Club Marítimo de Mahón, per col·laborar en
les activitats de l'entitat de l'exercici 2019, concretament la XVI Regata Copa del
Rey Barcos de Época y Vela Clásica (Exp. E05582019000003)
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda, per unanimitat dels membres
presents:
Atorgar una subvenció al CLUB MARÍTIMO DE MAHÓN, amb CIF G07043987, per
import de 20.000,00 €, per col·laborar amb les activitats de l’entitat de l’exercici 2019,
concretament la XVI Regata Copa del Rey Barcos de Época y Vela Clásica, amb
càrrec a la partida SP3.3400.4800114.
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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 de 2020, amb efectes a 31 de
desembre de l’exercici anterior. En cas que no es 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. Subvenció nominativa a favor del CD Menorca, per col·laborar en les activitats
de l'entitat de l'exercici 2019 (Exp. E05582019000014)
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda, per unanimitat dels membres
presents:
Atorgar una subvenció al CD MENORCA, amb CIF G07043227, per import de
5.000,00 €, per col·laborar en les activitats de l’entitat de l’exercici 2019 (activitats de
futbol; concretament, les despeses de personal, equipament i material esportiu, i
despeses federatives), 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 des de la recepció
de la notificació i sempre abans del 31 de març de 2020, amb efectes a 31 de desembre
de l’exercici anterior. En cas que no es 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.
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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).
9. Contractació de l’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de
l’Ajuntament de Maó, mitjançant procediment obert simplificat i tràmit urgent.
Adjudicació (Exp. E00512019000001)
Prèvia justificació de la urgència per part de la Sra. alcaldessa, per tal d’incloure a
l’ordre del dia l’assumpte:
Contractació de l’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de l’Ajuntament
de Maó, mitjançant procediment obert simplificat i tràmit urgent. Adjudicació (Exp.
E00512019000001)
Consistent en:
La necessitat que la contractació de la nova assegurança estigui enllestida abans del 31
de març de 2019, dia que finalitza l’anterior contracte;
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:
De conformitat amb l’informe de la tècnica de Contractació, de data 28/03/2019, una
vegada complimentat íntegrament pel licitador, Mapfre España Compañía de Seguros
y Reaseguros, SA, el requeriment efectuat per la Mesa de Contractació, en sessió de
data 19/03/2019, ADJUDICAR el contracte de l’assegurança de responsabilitat civil i
patrimonial de l’Ajuntament de Maó, mitjançant procediment obert simplificat i tràmit
urgent, a l’empresa MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, SA, amb NIF A28141935, de conformitat amb la proposta
d’adjudicació aprovada per la Mesa de Contractació, en sessió de data 19/03/2019,
conforme a l’oferta presentada que es detalla a continuació, considerada la millor
oferta per a l’Ajuntament, segons la classificació de proposicions aprovada per la Mesa
de Contractació en sessió de data 15/03/2019:
• Preu: Es compromet a l’execució del contracte per un preu de CINQUANTA-UN
MIL EUROS (51.000,00 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.
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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 3.300.000,00
euros.
Franquícia per sinistre: queda fixada en 0,00 euros.

b)

•

El termini d’execució del contracte serà d’UN ANY i es començarà a comptar a
partir de les 0.00 hores de l'endemà de la signatura del contracte, finalitzant a les
23.59 hores del dia que correspongui, una vegada hagi transcorregut un any, de
conformitat amb l’establert a la clàusula 3 del PCAP.
De conformitat amb el que estableix l’article 153.3 de l’LCSP, en relació amb l’art.
159.4.h), ambdós de l’LCSP, i la clàusula 23 del PCAP, la formalització del contracte
haurà d’efectuar-se no més tard dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es realitzi
la notificació d'adjudicació al licitador, mitjançant comunicació electrònica a través de
la PLACSP, i, de conformitat amb l’establert a la clàusula 3 del PCAP, en cap cas
podrà ser abans del 31/03/2019.
De conformitat amb l’establert a la clàusula 25 del PCAP, s’estableix la següent
condició especial d’execució de caràcter social vinculada a l’objecte del contracte:
•
Tenint en compte l’establert a la clàusula 12 del plec de prescripcions
tècniques, quant al fet que l’adjudicatària haurà de designar un interlocutor/a
que s’encarregui de tots els tràmits derivats de l’execució del contracte davant
l’Ajuntament, s’haurà d’acreditar durant el termini d’execució del contracte,
mitjançant certificat, l’assistència d’aquest interlocutor/a almenys a un curs de
formació sobre la matèria objecte del contracte.
L’adjudicatari/ària 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 en la seva oferta, una còpia de tots els quals s’adjuntarà al
contracte com a annex.
La responsable del contracte serà la Sra. Carme Garriga Sintes, advocada dels Serveis
Jurídics, a qui, conforme al que estableix l’art. 62 de l’LCSP, 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.
10. Contractació del subministrament d’un vehicle adaptat per al transport de
persones amb mobilitat reduïda, usuàries del Centre de Dia de la Residència
Geriàtrica Assistida, mitjançant procediment obert simplificat i tràmit urgent.
Adjudicació (Exp. E00372018000014)
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Prèvia justificació de la urgència per part del Sr. Pons regidor de la Residència
Geriàtrica Asistida, per tal d’incloure a l’ordre del dia l’assumpte:
Contractació del subministrament d’un vehicle adaptat per al transport de persones
amb mobilitat reduïda, usuàries del Centre de Dia de la Residència Geriàtrica
Assistida, mitjançant procediment obert simplificat i tràmit urgent. Adjudicació (Exp.
E00372018000014)
Consistent en:
La contractació del subministrament d’un vehicle adaptat pel transports de persones
usuàries del Centre de Dia de la Residència Geriàtrica Asistida, per poder comptar amb
el nou vehicle com més prest millor, ateses les mancances del vehicle actual;
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:
De conformitat amb l’informe de la tècnica de Contractació, de data 28/03/2019,
una vegada complimentat íntegrament pel licitador, Ilunion Salud, SA, el requeriment
efectuat per la Mesa de Contractació, en sessió de data 14/03/2019, ADJUDICAR el
contracte del subministrament d’un vehicle adaptat per al transport de persones amb
mobilitat reduïda, usuàries del Centre de Dia de la Residència Geriàtrica Assistida,
mitjançant procediment obert simplificat i tràmit urgent, a l’empresa ILUNION
SALUD, SA, amb NIF A79707295, de conformitat amb la proposta d’adjudicació
aprovada per la Mesa de Contractació, en sessió de data 14/03/2019, conforme a
l’oferta presentada que es detalla a continuació, considerada la millor oferta per a
l’Ajuntament, segons la classificació de proposicions aprovada per la Mesa de
Contractació en sessió de data 07/03/2019:
* Preu: Es compromet al subministrament del vehicle FORD TRANSIT KOMBI
TRACCIÓN DELANTERA FT 350 L3 M1 TREND 2.0 TDCi 96KW (130CV) Euro
6.2, conforme a l’oferta presentada, per un import de 36.895,30 euros, que
s’incrementarà amb l’IVA al tipus impositiu del 4% amb 1.475,81 euros, resultant un
preu total de contracte de TRENTA-VUIT MIL TRES-CENTS SETANTA-UN
EUROS AMB ONZE CÈNTIMS (38.371,11 euros).
* Millora de les condicions tècniques:
·

Incloure extintor en el vehicle
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·
·
·
·

Incloure en el vehicle pinces per arrancar la bateria
Compromís de lliurament del vehicle en un màxim de 60 dies naturals
Retolar el vehicle amb l’anagrama que especifiqui l’Ajuntament
Incloure farmaciola en el vehicle

El termini de lliurament del vehicle NO serà superior a 60 dies naturals i es començarà
a comptar a partir de l’endemà de la signatura del contracte, de conformitat amb
l’establert a la clàusula 3 del PCAP i tenint en compte l’oferta de l’adjudicatària.
De conformitat amb el que estableix l’article 153.3 de l’LCSP, en relació amb l’art.
159.4.h), ambdós de l’LCSP, i la clàusula 23 del PCAP, la formalització del contracte
haurà d’efectuar-se no més tard dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es realitzi
la notificació d'adjudicació al licitador, mitjançant comunicació electrònica a través de
la PLACSP.
Abans de la formalització del contracte, l’adjudicatària haurà de presentar còpia de la
pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que correspongui, així com còpia del
rebut de pagament de la seva prima, que n’acredita la vigència.
L’adjudicatària estarà obligada al compliment de totes i cadascuna de les prescripcions
que es detallen en el plec de clàusules administratives particulars, en el de
prescripcions tècniques, i en la seva oferta, una còpia de tots els quals s’adjuntarà al
contracte com a annex.
La responsable del contracte serà la Sra. Sara Sintes Mercadal, cap d’unitat de l’RGA,
a qui, conforme al que estableix l’art. 62 de l’LCSP, 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.
Les despeses de lliurament i transport del bé objecte del subministrament seran per
compte de l’adjudicatària. El lliurament s’entendrà efectuat quan el vehicle s’hagi
rebut formalment per l’Ajuntament, prèviament matriculat, amb tota la documentació
en regla (originals i còpies compulsades) i la ITV passada; així mateix, en el moment
de lliurament, l’adjudicatària aportarà en suport informàtic els manuals, esquemes i
altres elements necessaris per al funcionament del vehicle adaptat i per al seu
manteniment periòdic.
11. Contractació de les obres del projecte d’aparcament provisional en els carrers
Pere Ballester i Monjo i Pons, mitjançant procediment obert simplificat.
Adjudicació (E00022019000001)
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Prèvia justificació de la urgència per part de la Sra. Antonio, tinenta d’Alcaldia
d’Urbanisme, Obra Pública i Mobilitat, per tal d’incloure a l’ordre del dia l’assumpte:
Contractació de les obres del projecte d’aparcament provisional en els carrers Pere
Ballester i Monjo i Pons, mitjançant procediment obert simplificat. Adjudicació
(E00022019000001)
Consistent en:
La necessitat de comptar amb noves zones d’aparcament al terme municipal de Maó i
atès que, en aquesta zona, existeix una manca d’aparcaments considerable;
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:
De conformitat amb l’informe de la tècnica de Contractació, de data 01/04/2019, una
vegada complimentat íntegrament pel licitador, Juan Mora, SA, el requeriment efectuat
per la Mesa de Contractació, en sessió de data 21/03/2019, ADJUDICAR la
contractació de les obres del projecte d’aparcament provisional als carrers Pere
Ballester i Monjo i Pons, mitjançant procediment obert simplificat, a l’empresa JUAN
MORA, SA, amb NIF A07124134, de conformitat amb la proposta d’adjudicació
aprovada per la Mesa de Contractació, en sessió de data 21/03/2019, conforme a
l’oferta presentada, considerada la millor oferta per a l’Ajuntament, segons la
classificació de proposicions aprovada per la Mesa de Contractació en sessió de data
13/03/2019, per un import de 55.411,80 euros, que s’incrementarà amb l’IVA al tipus
impositiu del 21% amb 11.636,48 euros, resultant un preu total de contracte de
SEIXANTA-SET MIL QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS
(67.048,28 euros).
El termini d’execució del contracte serà d’UN MES i es començarà a comptar a partir
de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig, de conformitat amb l’establert
a la clàusula 3 del PCAP; l’inici de l’execució del contracte no podrà ser superior a un
mes, a comptar a partir de la seva formalització, conforme a l’establert a l’art. 237 de
l’LCSP.
De conformitat amb el que estableix l’article 153.3 de l’LCSP, en relació amb l’art.
159.4.h), ambdós de l’LCSP, i la clàusula 23 del PCAP, la formalització del contracte
haurà d’efectuar-se no més tard dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es realitzi
la notificació d'adjudicació als licitadors, mitjançant comunicació a través de la
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PLACSP.
Abans de la formalització del contracte, l’adjudicatari haurà de presentar còpia de la
pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que correspongui, així com còpia del
rebut de pagament de la seva prima, que n’acredita la vigència.
De conformitat amb el que disposen la clàusula 28 del PCAP i l’art. 7 de l’RD
1627/97, el contractista presentarà el Pla de seguretat i salut en el treball, amb la
finalitat que sigui aprovat per l’òrgan competent abans de l’inici de les obres, de
conformitat amb la normativa d’aplicació.
De conformitat amb l’establert a la clàusula 25 del PCAP, s’estableix la següent
condició especial d’execució, de caràcter ambiental, vinculada al contracte:
•

L’adjudicatari estarà obligat a realitzar una acció formativa, a peu d’obra, al
personal vinculat al contracte, sobre bones pràctiques ambientals per reduir la
contaminació acústica i mediambiental provocada per l’obra, i promoure la
recollida selectiva prèvia dels residus no perillosos. La formació tindrà una durada
mínima de 2 hores i s’acreditarà mitjançant un certificat d’acció formativa durant
les dues primeres setmanes a partir de la signatura de l’acta de replanteig.

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, en el projecte i en la seva oferta, una còpia de tots els quals s’adjuntarà al
contracte com a annex.
El responsable del contracte serà el Sr. Xavier Genestar Marquès, enginyer industrial
municipal, a qui, conforme al que estableix l’art. 62 de l’LCSP, 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;
la direcció i coordinació de seguretat i salut de l’obra anirà també a càrrec del Sr.
Xavier Genestar Marquès.
No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 13.30 hores del dia 0104-2019, de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la secretària interina, don fe.
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