JUNTA DE GOVERN LOCAL, DIA: 07 - 08 - 2018 N. SESSIÓ: 1A

AJUNTAMENT DE MAÓ-MAHÓN
============================
ACTA DE REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
=============================================
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT REALITZADA EL 07 - 08 - 2018
========================================================
Assistents
Sra. Conxa Juanola Pons, alcaldessa-presidenta
Sr. Héctor Pons Riudavets, tinent d'Alcaldia de Cultura, Festes i Port
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. Rafael Muñoz Campos, tinent d'Alcaldia de Recursos i Sostenibilitat
Sra. Mónica Mercadal Pons, secretària
Convidat
Sr. Félix Fernández Terrés, advocat municipal amb funcions de coordinació
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 Formació
(Excusen la seva absència)

A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 11.45 hores del
dia 07-08-2018, 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:
1. Pronunciament de la urgència
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El tinent d’Alcaldia de Recursos i Sostenibilitat, Sr. Rafael Muñoz, justifica la
urgència de la sessió, atenent la necessitat de tramitar aquest expedient amb la major
celeritat possible, a causa de la seva rellevància, per l’interès general, per poder
disposar d’aquesta planta de tractament d’aigua potable i per complir els terminis del
finançament.
2. Contractació de la redacció del projecte i execució de les obres de construcció
d'una estació de tractament d'aigua potable, per eliminar nitrats, mitjançant
tractament biològic heterotròfic, mitjançant procediment obert i tràmit urgent
(Exp. E00032018000001)
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda, per unanimitat dels membres
presents:
PRIMER. De conformitat amb l’art. 116.1, en relació amb l’art. 28, ambdós de
l’LCSP, aprovar l’inici d’expedient per a la contractació de la redacció del projecte i
execució de les obres de construcció d’una estació de tractament d’aigua potable per
eliminar nitrats, mitjançant tractament biològic heterotròfic, de conformitat amb les
motivacions contingudes a l’informe-memòria del contracte, que consta a l’expedient,
quant a la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir amb aquesta
contractació, així com quant a la idoneïtat de l’objecte i al contingut del contracte per
satisfer aquestes necessitats, en el qual s’indica que la concentració de nitrats (NO3) a
l’aigua d’abastament de Maó supera els 50 mg/l, i, per tant, s’incompleixen els
paràmetres regulats a l’RD 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris
sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà; tenint en compte que aquesta
situació no és reversible a curt termini, s’ha optat per la tramitació d’aquesta
contractació, per donar un tractament a l’aigua d’abastament urbà i reduir, així, la
concentració de nitrats, tot assegurant el compliment dels paràmetres sanitaris.
SEGON. Declarar la urgència en la tramitació de la present contractació, de
conformitat amb els art. 119 i 137 de l’LCSP, tenint en compte l’establert a l‘informememòria del contracte, que consta a l’expedient, on es motiva la urgència en la
tramitació, indicant la raó d’interès públic per la qual és necessari accelerar
l’adjudicació d’aquest contracte, que és solucionar un problema d’incompliment de
paràmetres sanitaris a l’aigua d’abastament urbà.
TERCER. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars, el de prescripcions
tècniques i la memòria tècnica per a la contractació de la redacció del projecte i
execució de l’ETAP de desnitrificadora biològica heteròtrofa, al dipòsit de Malbúger,
TM de Maó, redactada per l’enginyer industrial Sr. Antoni de Padua Canals Albertí, en
data d’abril de 2018.
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QUART. Autoritzar la despesa per al finançament d’aquest contracte d’obres, per
import total de 624.916,00 euros, que compta amb crèdit adequat i suficient, segons
disposen els art. 167 i 172 del TRLRHL, i l’art. 24 i següents de l’RD 500/1990,
conforme a la proposta de despesa que consta a l’expedient, operació comptable núm.
A/220180000178, on es detalla la reserva de crèdit efectuada per l’import del projecte,
a l’aplicació pressupostària CM1 1610 6110002 del Pressupost municipal per a
l’exercici 2018. Tenint en compte que aquest projecte és susceptible de ser finançat
amb el fons per afavorir el turisme sostenible corresponent al Pla anual de 2017 del
Govern de les Illes Balears; de conformitat amb l’informe d’Intervenció, de data
03/08/2018, signat en data 06/08/2018, es fa constar que l’adjudicació del contracte
queda sotmesa a la condició suspensiva de l’existència de resolució definitiva de
l’aprovació de la inversió proposada per la CAIB, com a Administració finançadora.
CINQUÈ. Aprovar l’expedient per a la redacció del projecte i execució de les obres de
construcció d’una estació de tractament d’aigua potable per eliminar nitrats, mitjançant
tractament biològic heterotròfic, mitjançant procediment obert i tràmit urgent, per un
valor estimat de 516.459,00 euros, amb un IVA, al tipus impositiu del 21%, de
108.456,50 euros i un pressupost base de licitació de 624.916,00 euros.
SISÈ: Convocar-ne licitació pública, mitjançant la publicació del corresponent anunci
en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Maó, que es troba allotjat en la
Plataforma de Contractació del Sector Públic, per tal que fins a les 19 hores del 14è
dia natural, a comptar a partir del següent al de la publicació de l’anunci de licitació
en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Maó, els licitadors puguin presentar les
seves ofertes, de conformitat amb les prescripcions contingudes en el plec de clàusules
administratives particulars i en el de prescripcions tècniques.
SETÈ: Aprovar, de conformitat amb l’establert a la disposició addicional segona,
apartat 7, de l’LCSP, i art. 326 de l’esmentada Llei, la composició de la Mesa de
Contractació que s’indica a continuació, sense perjudici que pugui ser assistida pels
tècnics i el personal d’assessorament que es considerin necessaris:

President:

Sr. Rafael Muñoz Campos, tinent d’Alcaldia de Recursos i
Sostenibilitat, o regidor/a en qui delegui

Vocals:

Sra. Mónica Mercadal Pons, secretària municipal, o persona que la
substitueixi
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Sr. Manuel Velarte Pérez, interventor municipal, o persona que el
substitueixi
Sra. Sonia Sans Astol, tècnica de Medi Ambient municipal, o persona
que la substitueixi
Sra. Beneta Orfila Arias, enginyera tècnica d’obres públiques
municipal, o persona que la substitueixi
Secretària:

Sra. Mónica Carreras Pons, tècnica de Contractació, o persona que la
substitueixi

No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 12.00 hores del dia 0708-2018, de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la secretària interina, don fe.

