ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm. 12/2016
Caràcter: Extraordinària i urgent
Data: 13 de maig de 2016
Horari: de 8.30 a 8.45 hores
Lloc: Casa consistorial (despatx del batle)
ASSISTENTS:
-

Sr. Jaume Tomàs Oliver, batle
Sr. Bernadí Vives Cardona
Sr. Gori Estarellas Mas
Sr. Jaume J. Oliver Vallès
Sra. Adelina Gutiérrez Bonet
Sr. Miquel Àngel Serra Teruel
i Marc Rigo Manresa, secretari

ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI DE SOCORRISME
Tot seguit es veu l’expedient de contractació núm. 06/2016 per contractar el servei de
socorrisme de les platges del terme municipal de Llucmajor.
Celebrada l’obertura de pliques del procediment obert per contractar el SERVEI DE
SOCORRISME DE LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE LLUCMAJOR, i requerida a
l’empresa MARSAVE MALLORCA, SL, en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local
de data 10 de maig, la presentació de la documentació necessària per formalitzar el
contracte, i una vegada presentada aquesta correctament, així com la garantia
definitiva, i vist que no hi ha intervencions se sotmet a votació el fons de l’assumpte i
per unanimitat s’adopta l’acord següent:
Primer. Adjudicar a favor de MARSAVE MALLORCA, SL, amb CIF B57256026, la
contractació del SERVEI DE SOCORRISME DE LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE
LLUCMAJOR, per import de 72.080,00 euros anuals (IVA no inclòs).
Segon. D’acord amb el que estableixen els plecs de condicions que regeixen
aquesta licitació i l’article 156 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, el
representant d’aquesta empresa haurà de personar-se al servei de contractació, després
de l’avís d’aquest departament, de 9 a 14 hores, per formalitzar el contracte, en el
termini màxim de DEU DIES hàbils, comptadors des de la recepció per aquesta empresa
de la notificació de l’adjudicació.
Tercer. Quan, per causes imputables al contractista, no s’hagués formalitzat el
contracte dins el termini indicat, l’Ajuntament podrà acordar-ne la resolució, així com la
incautació de la garantia definitiva.
Quart. La classificació de les ofertes realitzada per la mesa de contractació és la
següent:
- MARSAVE MALLORCA, SL
- EMERGÈNCIES SETMIL, SL
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Cinquè. Comunicar als licitadors que no han resultat adjudicataris que abans del
pròxim dia 20 de juny de 2016 hauran de passar per la Secretaria municipal a recollir la
documentació administrativa. En cas contrari, s’entendrà que desisteixen i renuncien a
recollir-la.
Sisè. Procedir a la devolució de la garantia provisional al licitador que no ha
resultat adjudicatari.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB ASPROM
Seguidament es veu el conveni de col·laboració entre ASPROM i l’Ajuntament de
Llucmajor en matèria de col·laboració i integració sociolaboral per a persones amb
discapacitat i l’informe de la TAE del Servei d’Orientació Laboral de l’Ajuntament de data
20/04/16.
Tot seguit, vist que no hi ha intervencions, se sotmet l’assumpte a votació i per
unanimitat s’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar, en els mateixos termes en què apareix redactat, el conveni de
col·laboració amb ASPROM, en matèria de col·laboració i integració sociolaboral per a
persones amb discapacitat.
Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per a l’execució del
present acord.
Un cop acabats els assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta.
El batle

El secretari

2

