JUNTA DE GOVERN LOCAL, DIA: 13 - 06 - 2017 N. SESSIÓ: 1A

AJUNTAMENT DE MAÓ/MAHÓN
========================
ACTA REUNIÓ JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT
=============================================
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT REALITZADA EL 13 - 06 - 2017
================================================

Assistents
Sra. Conxa Juanola Pons, alcaldessa-presidenta
Sra. María Dolores Antonio Florit, tinenta d'Alcaldia d’Urbanisme, Obra Pública
i Mobilitat
Sr. Carlos Montes Vivancos, tinent d'Alcaldia d'Esports, Joventut i Formació
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
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
Sr. Jordi Tutzó Sans, tinent d'Alcaldia d'Hisenda, Noves Tecnologies i
Transparència
(Excusen la seva absència)

A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 15.00
hores del dia 13-06-2017, sota la Presidència de 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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1. Justificació de la urgència
La Sra. López Manchón, regidora de Medi Ambient, justifica la urgència en el
fet de que el servei de socorrisme de les platges municipals des Grau i sa
Mesquida pugui començar aquesta temporada estival. Va ser aprovada per
unanimitat dels membres presents.
2. Pròrroga del contracte del servei de salvament a les platges de sa
Mesquida i es Grau del municipi de Maó (Exp. E00862017000008)
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda, per unanimitat dels
membres presents:
PRIMER. Conforme a l’establert a les clàusules 3a i 27a del plec de clàusules
administratives particulars que regeixen aquesta contractació, aprovar la
pròrroga del contracte del servei de salvament a les platges de sa Mesquida i
es Grau, durant un termini d’1 ANY, des del 13/06/2017 fins al 13/06/2018,
mantenint les mateixes condicions que les establertes en el contracte inicial i
en el seu modificat, tenint en compte l’informe de la tècnica de Medi Ambient i
l’escrit de l’adjudicatària, donant conformitat a l’esmentada pròrroga; el preu
anual d’aquesta pròrroga serà el preu anual d’adjudicació del contracte
(66.735,53 euros, sense incloure l’IVA), reduït en la part proporcional
equivalent als dies durant els quals, aquest any, no s’executarà el servei,
tenint en compte que el servei s’ha de prestar del 26 de maig al 30 de
setembre, ambdós inclosos.
SEGON. Notificar aquest acord a l’adjudicatària del contracte, MARSAVE
MALLORCA, SL, amb NIF B57256026.

No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 15.15 hores
del dia 13-06-2017, de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la
secretària interina, don fe.
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