JUNTA DE GOVERN LOCAL, DIA: 14 - 02 - 2019 N. SESSIÓ: 1A

AJUNTAMENT DE MAÓ-MAHÓN
==========================
ACTA DE REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
==============================================
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT REALITZADA EL 14 - 02 - 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
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. Carlos Seguí Puntas, director de Serveis Juridicoadministratius
Absents
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. José Manuel García Pascual, regidor de Medi Ambient.
(Excusen la seva absència)
A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 14.30 hores del
dia 14-02-2019, 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 extraordinària urgent abans
indicada, sota el següent ordre del dia:
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1. Pronunciament de la urgència
La Sra. alcaldessa justifica la urgència en la necessitat de l’aprovació de la rectificació
de plecs, per tal d’ampliar el termini inicial per a la 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.
2. 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.
Rectificació de plecs (Exp. E00372018000014)
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda, per unanimitat dels membres
presents:
PRIMER. Rectificar la clàusula 25 del PCAP de la 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, de conformitat amb les
motivacions contingudes a l’informe de la cap d’unitat de l’RGA i de la tècnica de
Contractació, que consten a l’expedient, en el sentit següent:
allà on deia:
•
•
•
•

•

Classificació A d’eficiència energètica del vehicle
Compliment de la norma Euro 6 d’emissions de gasos de combustió
Utilització de materials reciclats en la fabricació d’alguns components del
vehicle
Utilització de gas refrigerant de potencial d’escalfament global reduït (GWP)
en la instal·lació d’aire condicionat; l’oferta inclourà el refrigerant utilitzat i el
seu GWP
Utilització de pneumàtics de classe B o superior en estalvi de combustible,
segons classificació europea

ha de dir:
•
•
•

Vehicle que compti amb el distintiu ambiental C
Utilització de materials reciclats en la fabricació d’alguns components del
vehicle
Utilització de gas refrigerant de potencial d’escalfament global reduït (GWP)
en la instal·lació d’aire condicionat; l’oferta inclourà el refrigerant utilitzat i el
seu GWP
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•

Utilització de pneumàtics de classe B o superior en estalvi de combustible,
segons classificació europea

SEGON. Rectificar la clàusula 3.1 del PPT de l’esmentada contractació, en el sentit
d’eliminar la referència a l’RD 443/2001, de 27 d’abril, sobre condicions de seguretat
en el transport escolar i de menors, quant a les previsions legals que haurà de complir
el vehicle a subministrar, atès que és una errada i no s’ha de tenir en compte.
TERCER. Publicar la corresponent rectificació mitjançant l’anunci en el Perfil de
contractant de l’Ajuntament de Maó, que es troba allotjat en la Plataforma de
Contractació del Sector Públic, i ampliar el termini perquè els licitadors puguin
presentar les seves ofertes, de conformitat amb les prescripcions contingudes en el plec
de clàusules administratives particulars i en el plec de prescripcions tècniques
rectificats, fins a les 19.00 hores del dia 4/03/2019.
No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 14.40 hores del dia 1402-2019, de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la secretària interina, don fe.
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