JUNTA DE GOVERN LOCAL, DIA: 24 - 04 - 2017 N. SESSIÓ: 1A

AJUNTAMENT DE MAÓ/MAHÓN
==========================
ACTA REUNIÓ JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT
=============================================
SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL 24 - 04 - 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
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. Félix Fernández Terrés, advocat municipal amb funcions de coordinació
Absents
Sr. Jordi Tutzó Sans, tinent d'Alcaldia d'Hisenda, Noves Tecnologies i
Transparència
(Excusa la seva absència)

A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 13.00
hores del dia 24-04-2017, 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 ordinària
abans indicada, sota el següent ordre del dia:

1

JUNTA DE GOVERN LOCAL, DIA: 24 - 04 - 2017 N. SESSIÓ: 1A

1. Acta anterior
S’inicia la sessió i la Presidència demana si algun membre de la Junta té
observacions a fer a l’acta de la sessió anterior, realitzada el dia 10 d’abril de
2017.
La Sra. secretària indica que s’han de fer les següents rectificacions:
Quant al punt 2, relatiu a la Contractació de les obres, segons projecte, de
millora de la vialitat a l’entorn de la zona escolar de l’av. Vives Llullcarrer Font i Vidal, mitjançant procediment obert i tràmit urgent (Exp.
CM2616CO0031)
En el paràgraf primer,
On diu "... carrer Font i Fidal,...", ha de dir "... carrer Font i Vidal,...".
I on diu: "... import total de contracte de CENT VINT-I-TRES MIL EUROS
(123.400,00 euros)",
ha de dir: "... import total de contracte de CENT VINT-I-TRES MIL QUATRECENTS VINT EUROS (123.420,00 euros)."
Quant al punt 4, relatiu al Permís d’instal·lació per a l’activitat major
d’agroturisme, situada a la ctra. de Favàritx, camí d’Addaia, finca
Montgofre, parcel·la 1, polígon 21, del terme municipal de Maó-Mahón.
Peticionari: Fundació Rubió i Tudurí Andrómaco Maó. Ref. cadastral:
07032A021000010000UR. Ref. cadastral edifici: 001900100FE02G000AZA
(Exp. CM2115MA0001)
A la lletra h),
On diu: “Compliment de les condicions fixades per l’informe de l’enginyer
tècnic municipal, d’1 de febrer de 2017:”,
Ha de dir: “Compliment de les condicions fixades per l’informe de l’enginyer
tècnic municipal, de 27 de març de 2017:”
I, a l’apartat TERCER,
On diu: “(En tot cas, si hi ha variacions respecte del projecte presentat per al
permís d’instal·lació i obres i el realment executat, el tècnic director està
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obligat a informar que les variacions no impliquen un nou permís d’instal·lació i
obres de l’activitat, i s’haurà de presentar una memòria i uns plànols d’allò
realment executat.)”
Ha de dir: “(En cas d’adjuntar, al certificat, plànol o plànols indicatius de les
modificacions realitzades serà necessari que s’hi indiquin literalment totes les
modificacions introduïdes i que aquestes no afecten substancialment el
projecte aprovat ni la normativa aplicada)”.
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

114.157,18 €

ANTONIO Y DIEGO SA
5a CERTIFICACIÓ I LIQUIDACIÓ OBRES PROJECTE
REFORMA URBANITZACIÓ CARRER SANT JOSEP, DE
MAÓ

92.407,43

CM2 1511 6190211
CONSULTORIA Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA SL

21.749,75

PROJECTE CONSOLIDACIÓ ZONA 5BIS DEL PLA
DIRECTOR PENYA-SEGAT DEL PORT DE MAÓ
CM2 1512 2270601

3. Pròrroga del contracte del servei d'abalisament marítim de seguretat a
quatre zones de bany del municipi de Maó-Mahón (sa Mesquida, es Grau,
es Canutells i Binidalí) (Exp. E00862017000003)
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda, per unanimitat dels
membres presents:
PRIMER. Aprovar una pròrroga del contracte del servei d’abalisament marítim
de seguretat a quatre zones de bany del municipi de maó (sa Mesquida, es
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Grau, es Canutells i Binidalí), durant un termini d’1 ANY, des del 20/07/2017 i
fins al 20/07/2018, mantenint les condicions del contracte inicial i tenint en
compte l’adaptació del període d’abalisament a les necessitats especials de la
platja des Grau, a la qual l’abalisament haurà d’estar instal·lat de l’1 de maig al
15 d’octubre; tot açò amb l’informe favorable de la tècnica de Medi Ambient i
l’escrit de l’adjudicatària donant la seva conformitat a l’esmentada pròrroga; el
preu d’aquesta pròrroga serà de SIS MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS
(6.250,00 euros), que es revisarà d’acord amb el que preveuen l’art. 90 i
següents del TRLCSP, de conformitat amb l’evolució de l’índex de preus al
consum (IPC), d’abast estatal, que publica l’INE, i en cap cas superarà el 85 %
de variació experimentada per l’índex adoptat, i que, posteriorment,
s’incrementarà amb l’IVA al tipus impositiu del 21 %.
SEGON. Notificar aquest acord a l’adjudicatària del contracte, MAR DE FONS,
SCP, amb NIF J57649469.
4. Contracte menor d'obres per a la renovació de l'enllumenat als carrers
Camamil·la i Ullastre, de Binidalí (Exp. E00012017000007)
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda, per unanimitat dels
membres presents:
PRIMER. Aprovar la contractació menor de l’obra per a la RENOVACIÓ DE
L’ENLLUMENAT ALS CARRERS CAMAMIL·LA I ULLASTRE, DE BINIDALÍ,
de conformitat amb el que disposa l’art. 138.3 en relació amb l’art. 111,
ambdós del TRLCSP.
SEGON. Aprovar la despesa per import de 19.582,31 €, per al finançament
d’aquesta contractació, que compta amb crèdit adequat i suficient a l’aplicació
pressupostària 2017 CM13 1711 6190213 del Pressupost municipal per a
l’exercici 2017, conforme a la proposta de despesa que consta a l’expedient.
TERCER. Adjudicar la contractació menor de la instal·lació de 20 balisses a la
urbanització de Binidalí a l’empresa MIATEC INNOVA, SL, amb NIF B62792783, per un preu de 16.183,73 €, més l’IVA al tipus impositiu del 21 %,
fet que suposa un total de 19.582,31 €, segons pressupost de data 22 de
febrer de 2017.
QUART. Aquest contracte d’obres s’executarà conforme a les següents
condicions:
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 L’objecte d’aquest contracte consistirà en el muntatge de 20 punts de
llum al carrer Camamil·la i al tram del carrer Ullastre, entre Caramuixa i
Camamil·la, i el desmantellament de la instal·lació actual dels mateixos
carrers.
 El preu d’aquesta contractació és de 16.183,73 €, més l’IVA al tipus
impositiu del 21 %, fet que suposa un total de 19.582,31 €, que es
pagaran de la forma habitual.
 La direcció de l’obra anirà a càrrec de la Sra. Beneta Orfila, enginyera
tècnica d’Obres Públiques i cap de la Brigada de Manteniment.
La responsable del contracte serà la Sra. Beneta Orfila, enginyera tècnica
d’Obres Públiques i cap de la Brigada de Manteniment.
5. Contracte menor de subministrament de 100 jardineres (Exp.
E00352017000004)
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda, per unanimitat dels
membres presents:
PRIMER. Aprovar la contractació menor del subministrament de 100
jardineres, de conformitat amb el que disposa l’art. 138.3 en relació amb l’art.
111, ambdós del TRLCSP.
SEGON. Aprovar la despesa per import de 15.246,00 €, per al finançament
d’aquesta contractació, que compta amb crèdit adequat i suficient a l’aplicació
pressupostària 2017 CM13 1711 6190211 del Pressupost municipal per a
l’exercici 2017, conforme a la proposta de despesa que consta a l’expedient.
TERCER. Adjudicar la contractació menor del subministrament de 100 unitats
de jardineres model VIDA UM-1500-A, fabricada en ferro i acabada amb zincat
electrolític per immersió, imprimació i pintura negra de forja, de 600x600x500,
a l’empresa MARCAS VIALES, SL, amb NIF B-07504475, per un preu de
12.600,00 €, més l’IVA al tipus impositiu del 21 %, fet que suposa un total de
15.246,00 €, segons pressupost de data 6 de març de 2017.
QUART. Aquest contracte d’obres s’executarà conforme a les següents
condicions:
 L’objecte d’aquest contracte consistirà en el subministrament de 100
unitats de jardineres model VIDA UM-1500-A, fabricada en ferro i
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acabada amb zincat electrolític per immersió, imprimació i pintura negra
de forja, de 600x600x500.
 El preu d’aquesta contractació és de 12.600,00 €, més l’IVA al tipus
impositiu del 21 %, fet que suposa un total de 15.246,00 €, que es
pagarà de la forma habitual.
 El termini de lliurament de les jardineres serà de 4 mesos, a partir de la
notificació de l’acord de Junta de Govern.
La responsable del contracte serà la Sra. Beneta Orfila, enginyera tècnica
d’Obres Públiques i cap de la Brigada de Manteniment.
6. Contracte menor de subministrament de jocs infantils per a Sant
Climent, es Murtar i Binixíquer (Exp. E00352017000005)
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda, per unanimitat dels
membres presents:
PRIMER. Aprovar la contractació menor del subministrament de jocs infantils
per a Sant Climent, es Murtar i Binixíquer, de conformitat amb el que disposa
l’art. 138.3 en relació amb l’art. 111, ambdós del TRLCSP.
SEGON. Aprovar la despesa per import de 13.587,09 €, per al finançament
d’aquesta contractació, que compta amb crèdit adequat i suficient a l’aplicació
pressupostària 2017 CM13 1711 6190311 del Pressupost municipal per a
l’exercici 2017, conforme a la proposta de despesa que consta a l’expedient.
TERCER. Adjudicar la contractació menor del subministrament de jocs
infantils per a Sant Climent, es Murtar i Binixíquer a l’empresa Happyludic
Playground and Urban Equipment, SL, amb NIF B-63768550, per un preu de
11.229,00 €, més l’IVA al tipus impositiu del 21 %, fet que suposa un total de
13.587,09 €, segons pressupost de data 20 de març de 2017.
QUART. Aquest contracte d’obres s’executarà conforme a les següents
condicions:
 L’objecte d’aquest contracte consistirà en el subministrament de
multijoc La Travessia PMR21512, piràmide de cordes Smurf, de 2,50 m
d’altura PE9102, i caseta Calypso PC492.
 El preu d’aquesta contractació és de 11.229,00 €, més l’IVA al tipus
impositiu del 21 %, fet que suposa un total de 13.587,09 €, que es
pagarà de la forma habitual.
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 El termini de lliurament dels jocs serà de 6 setmanes, a partir de la
notificació de l’acord de Junta de Govern.
La responsable del contracte serà la Sra. Beneta Orfila, enginyera tècnica
d’Obres Públiques i cap de la Brigada de Manteniment.
7. Conveni a subscriure amb la Fundació de Persones amb Discapacitat
de Menorca per a l'ús de les instal·lacions esportives municipals durant
el curs 2016-2017 (Exp. E04022017000006)
Vist l’expedient, la Junta de Govern Local, acorda, per unanimitat dels
membres presents:
Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de Maó i la
Fundació de Persones amb Discapacitat Illa de Menorca, per a l’ús de les
instal·lacions esportives durant el curs 2016-2017, d’acord amb el que
estableixen el document adjunt i els informes tècnics que l’acompanyen.
8. Contracte menor per a la redacció del Pla director de mobilitat
elèctrica de Maó ( E00492017000006)
Prèvia justificació de la urgència per part de la Sra. López, regidora de Medi
Ambient, per tal d’incloure a l’ordre del dia l’assumpte:
Contracte menor per a la redacció del Pla director de mobilitat elèctrica de
Maó (E00492017000006),
consistent en:
Atesa la necessitat de complementar el PMUS amb un pla de mobilitat
elèctrica, atès que el PMUS ja està contractat i s’haurien de elaborar alhora;
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:
PRIMER. Aprovar la contractació menor de serveis per a la redacció del Pla
director de mobilitat elèctrica per a Maó, com un annex del PMUS per a
vehicles elèctrics i infraestructura de recàrrega, de conformitat amb el que
disposa l’art. 138.3 en relació amb l’art. 111, ambdós del TRLCSP.
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SEGON. Aprovar la despesa per import de 16.900 €, per al finançament
d’aquesta contractació, que compta amb crèdit adequat i suficient a l’aplicació
pressupostària 2017 CM6 1721 2279901 del Pressupost municipal per a
l’exercici 2017, conforme a la proposta de despesa que consta a l’expedient.
TERCER. Adjudicar la contractació menor de serveis per a la redacció del Pla
director de mobilitat eléctrica per a Maó, com un annex del PMUS per a
vehicles elèctrics i infraestructura de recàrrega, a l’empresa Alotark
Arquitectos & Consultores SLP, amb NIF B-65260051, per un preu de
16.900,00 €, més l’IVA al tipus impositiu del 21%, fet que suposa un total de
20.449,00 €, segons pressupost de data 15 de febrer de 2017.
QUART. El pagament serà mitjançant una única factura, a la finalització de la
redacció del Pla, i una vegada lliurat el document final, amb les conclusions i
objectius específics.
CINQUÈ. El contingut i abast del PDME s’acordarà en tot moment amb
l’Ajuntament; alguns dels criteris a incorporar seran: l’estudi de diversos
models d’explotació de la infraestructura de recàrrega (no només privada) i
contemplar com a prioritat el subministrament d’energia renovable per als
punts de recàrrega.

No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 13.30 hores
del dia 24-04-2017, de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la
secretària interina, don fe.
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