ACTA DE LA
06/03/2013.

SESSIÓ

EXTRAORDINARIA

TINGUDA

PER

L'AJUNTAMENT

PLE

EL

DIA

As Migjorn Gran, a les 13:30 h del dia 06/03/2013, es reuneixen al sala
d’actes de la Casa Consistorial les senyores i els senyors que s’indiquen a
continuació, amb l’objecte de desenvolupar sessió de Ple per a la qual han
estat prèviament convocats.
Batle-president:
Regidors
:

Pedro G. Moll Triay
Sra. María Elena Baquero González
Sr. Jordi Vidal Pons
Sra. Ana Britt Sanchez Tuomala
Sr. Sergio Barrera Bosch
Sra. Gemma Fernández Bosch
Sr. Ramon Verdú Navarro
Sra. Eulalia Gomila Vidal

S’han excusat d’assistir-hi la regidora Sra. Nancy Lauren Tew del grup
Partit Popular.
Presideix l’acte el batle-president, Pedro G. Moll Triay, assistit per
la secretària de la corporació, Catalina Pons Marqués.
El batle obre la sessió i la declara pública. Després de comprovar
l’existència del quòrum necessari per poder-la iniciar, es llegeixen els
punts inclosos a l’ordre del dia.
PRIMER.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Els regidors tenen còpia de l’acta de la sessió extraordinària de data
20.2.2013, sense entrar a debat, se sotmet a votació, i s’aprova per
unanimitat.
SEGON.- CANVI DE PORTAVEU DEL GRUP POLÍTIC PARTIT POPULAR, DONAR-NE COMPTE
La secretària interina de la Corporació, llegeix l’escrit presentat per la
Sra. Gemma Fernàndez Bosch, en data 20.2.2013 (RE 152) que es transcriu a
continuació:
“ Atès que jo, Gemma Fernández Bosch, amb DNI 41.504.733-z, sóc l’actual
portaveu del Grup del Partit Popular d’aquest ajuntament.
Atès que per motius laborals no hem permeten dedicar el temps necessari.
Es per això:
Que renunciï al càrrec de portaveu quedant en lloc meu el Sr. Ramon Verdú.”
El Ple en resta assabentat.
TERCER.- CONVENI ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I L'AJUNTAMENT DES
MIGJORN GRAN PER LA TRAMITACIÓ I LA CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS
INDIVIDUALS, TEMPORALS I D'EMERGÈNCIA SOCIAL FINANÇATS PEL CONSELL INSULAR
DE MENORCA
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Vist l’esborrany de Conveni entre el Consell Insular de Menorca i
l’Ajuntament des Migjorn Gran per a la tramitació i concessió dels ajuts
econòmics individuals, temporals i d’emergència social finançats pel
Consell Insular de Menorca.
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que aquest conveni es signa cada any
amb el Consell Insular de Menorca.
Sense més intervencions, se sotmet a votació l’expedient i s’aprova per
unanimitat, la proposta en el següents termes:
Primer.- Aprovar el Conveni entre el Consell Insular de Menorca i
l’Ajuntament des Migjorn Gran per a la tramitació i concessió dels ajuts
econòmics individuals, temporals i d’emergència social finançats pel
Consell Insular de Menorca
Segon.- Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura.
Tercer.- Notificar l’esmenat acord al Consell Insular de Menorca.
QUART.- CONTRACTACIÓ
DEFINITIVA

DELS

SERVEIS

ESPORTIUS

MUNICIPALS:

ADJUDICACIÓ

Atès que en de data 20.12.2013 el Ple va acordar ratificar la resolució
d’inici de l’expedient de contractació dels serveis esportius i que incloïa
la declaració d’urgència en la tramitació de l’expedient. Així mateix es va
aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques i es va disposar
l’obertura del procediment negociat amb publicitat.
Atès que en data 14 de febrer de 2013 la Mesa de Contractació va proposar
al òrgan de contractació, adjudicar el contracte de “Gestió de Serveis
Esportius Municipals” a l’empresa amb major puntuació assolida que és
SERPRO SPORT, SL, amb CIF B07746902 per un import de 67.372,80 IVA inclòs,
per un termini de 2 anys i d’acord amb les condicions establertes a
l’oferta de l’empresa.
Atès que el Ple de data 20.2.2013 va acordar requerir a Serpro Sport, SL,
per tal que en el termini de 5 dies hàbils, a comptar des de el dia següent
a aquell que rebi el requeriment, presenti una sèrie de documentació.
Atès que en data 27.2.2013 (RE 171) l’empresa Serpro Sport, SL ha presentat
la documentació sol·licitada.
En conseqüència, es proposa al ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Adjudicar a Serpro Sport, SL, amb CIF B07746902, la gestió dels
serveis esportius municipals, per un import total de 67.372,80
amb el
següent desglossament: 55.680,00 d’import net i 11.692,80 d’IVA al 21%.
Segon.- Requerir a l’empresa Serpro Sport, SL, amb CIF B07746902, per tal
que en el termini de 5 dies hàbils a comptar des de el dia següent a la
notificació del present acord a la formalització del contracte.
Tercer.- Notificar
contractació.

aquest

acord

a

tots

els

participants

d’aquesta

Obert el debat, el Sr. Batle comenta que estem davant del darrer tràmit amb
la nova contractació del serveis de gestió esportiva.
Sense més intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.

CINQUÈ.- ROTULACIÓ
CARRER

DE

VIA

URBANA:

CAMÍ

DE

S'EXCORXADOR

I

NUMERACIÓ

DE

Atès que mitjançant Resolució d’Alcaldia de data 30.1.2013 es va iniciar
l’expedient de rotulació i numeració de via urbana amb el nom de “Camí de
S’Excorxador” i es va sotmetre a informació pública (BOIB núm.17 de data
2.2.2013) durant el termini de 15 dies.
Atès que durant el termini d’exposició pública no s’han
al·legacions, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:

presentat

Primer.- Designar com a “Camí de S’Excorxador” la via pública que comença a
la cruïlla del c/ Major i acaba amb el límit del sòl urbà.
Segon.- Aprovar la numeració de l’esmentat camí en els termes que consten a
l’expedient.
Tercer.- Efectuar
d’Estadística.

els

tràmits

pertinents

davant

l’Institut

Nacional

Obert el debat, el Sr. Batle comenta que donar nom i numerar el Camí de
s’Excorxador, és el darrer tràmit a fer per l’Ajuntament ja que les obres
de l’esmentat camí quasi bé estan enllestides.
El Sr. Batle diu que els números parells aniran al costat dret del carrer i
els números senars aniran al costat esquerra. El Sr. Batle diu que
l’Ajuntament ja disposa de la placa del carrer i serà col·locada en els
propers dies.
El Sr. Verdú diu que el seu grup no té res a dir en relació al nom i
numeració del Camí de s’Excorxador, no obstant manifesta està en desacord
amb el límit del sòl urbà que es va fer en aquest camí.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
SISÈ.- DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DIPOSITADA EN EL CONTRACTE D'AUTORITZACIÓ
PER L'OCUPACIÓ TEMPORAL DE PART DE LA ZONA MARÍTIM TERRESTRE DE LES PLATGES
DEL TERME MUNICIPAL DES MIGJORN GRAN PER A L'ANY 2012
Atès que en data 18.12.2012 (RE 1120) l’empresa Marportsunbeach Mallorca,
SL va sol·licitar la devolució de la garantia dipositada en el contracte
d’autorització per l’ocupació temporal de part de la zona marítim terrestre
de les platges del terme municipal des Migjorn Gran.
Es proposa, al Ple l’adopció del següent acord:
Únic.Cancel·lar
i
tornar
la
fiança
definitiva
dipositada
per
Marportsunbeach Mallorca, SL, per import total de TRES-MIL CINC-CENTS AMB
CINC
EUROS
(3.505,00 ),
per
garantir
l’execució
del
contracte
d’autorització per l’ocupació temporal de part de la zona de domini públic
marítim terrestre de les platges del terme municipal des Migjorn Gran, per
l’any 2012.
Sense cap intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat
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SETÈ.- DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DIPOSITADA PER GARANTIR LA RETIRADA DE LES
INSTAL·LACIONS D'AUTORITZACIÓ PER L'OCUPACIÓ TEMPORAL DE PART DE LA ZONA DE
DOMINI PÚBLIC MARÍTIM-TERRESTRE DE LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DES
MIGJORN GRAN PER PART DE L'EXERCICI 2012
Atès que en data 18.12.2012 (RE 1120) l’empresa Marportsunbeach Mallorca,
SL va sol·licitar la devolució de la garantia dipositada per garantir la
retirada de les instal·lacions d’autorització per l’ocupació temporal de
part de la zona de domini públic marítim-terrestre de les platges del terme
municipal des Migjorn Gran per a l’any 2012.
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Únic.Cancel·lar
i
tornar
la
fiança
definitiva
dipositada
per
Marportsunbeach Mallorca, SL, per import total de TRES MIL VUINTANTA-TRES
AMB SETANTA-SET CÈNTIMS (3.083,77 ), per garantir la retirada de les
instal·lacions d’autorització per l’ocupació temporal de part de la zona de
domini públic marítim-terrestre de les platges del terme municipal des
Migjorn Gran per a l’any 2012.
Sense cap intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les
13.42 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

