ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT TINGUDA PER L’AJUNTAMENT PLE EL DIA
27/04/2009.
As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 27/04/2009, es reuneixen a la
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:
Andrés Moll Huguet
Regidors
: . Mercedes Francesca Bresco
Maria Pons Pons
Jaime Riudavets Moll
Pedro Moll Triay
Elena Baquero González
Juan Sánchez Tuomala
Margarita Febrer Nieto
Purificación Mira Sales
Presideix la sessió el Sr. Batle-president, Andrés Moll Huguet, assistit
per la secretària de la corporació, María Cristina Gascón Mir.
El Sr. 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 DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ
El Sr. Batle justifica la urgència en la necessitat d’adjudicar l’expedient
del servei de vigilància i salvament de les platges quan abans atès que la
temporada d’estiu comença el mes de maig. Sense entrar en debat se sotmet
la urgència a aprovació i s’aprova per unanimitat.
SEGON.- CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME A LES
PLATGES: ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Es dóna compta de les dues actes de la Mesa de Contractació de l’expedient
de referència i que es transcriuen a continuació:
“ACTA D’OBERTURA DE DOCUMENTACIÓ GENERAL
PRESENTADA A LA LICITACIÓ DEL
CONTRACTE DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME A
LES PLATGES DE SANT TOMÀS, SAN ADEODAT I BINIGAUS, MITJANÇANT PROCEDIMENT
OBERT
As Migjorn Gran, 21 d’abril de 2009
Quan són les 8’15 hores es constitueix la Mesa de Contractació relativa a
la licitació dalt indicada, integrada pel President Sr. Andrés Moll Huguet,
i pels vocals Sra. Mercè Francesca Bresco, regidora de turisme, Sra. Ana
Humanes Ludeña, funcionària de l’Ajuntament, Sr. Francisco Sales Pons, cap
de la Policia Local, i Sra. María Cristina Gascón Mir, secretària
interventora municipal; actua com a secretària de la Mesa la funcionària
Sra. Beatriz Mulero Alzina.
Seguidament, la Secretària fa constar que dins
l’efecte s’han presentat les següents pliques:

el

termini

establert

a
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Plica núm. 1.Plica núm. 2.-

Marsave Mallorca, S.L.
Serprosport

Constituïda la Mesa es procedeix a la qualificació
integrants del sobre A (documentació administrativa).

dels

documents

Es comença pel sobre que pertany a l’empresa ”Marsave Mallorca, S.L.”; atès
que es comprova que reuneix les circumstàncies exigides a l’article 43 i
següents de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic i que conté la
documentació relativa a les obligacions tributàries, personalitat del
licitador i capacitat per contractar, es considera que la documentació
presentada és correcta.
Seguidament
es
procedeix
a
l’obertura
del
sobre
A
de
l’empresa
“Serprosport”. Revisada aquesta documentació s’observa que manca tota
l’administrativa exigida a la clàusula 16.2:
a) Document nacional d'identitat, si és una persona física, o escriptura de
constitució, en el cas de persones jurídiques
b) Poder notarial, o altra documentació acreditativa de la representació,
degudament validat per la secretaria de l’ajuntament si la proposició es
firma en nom d'altri.
c) Si dues o més persones, físiques o jurídiques, concorren conjuntament a
aquest concurs han de fer-ho constituïdes en unió temporal d’empreses
(d’ara endavant UTE), de conformitat amb el que s’estableix en l’art. 48
LCSP i en la resta de la legislació vigent.
d) Declaració expressa responsable de no trobar-se comprès en cap de les
causes de prohibició per contractar recollides en l’article 49 LCSP.
e) Declaració expressa d’estar al corrent del compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions
vigents, sens perjudici que la justificació acreditativa d’aquest
requisit l’hagi de presentar, abans de l’adjudicació definitiva,
l’empresari a favor del qual es farà aquesta adjudicació. Document
acreditatiu que s'està al corrent del pagament de l'IAE o d'estar-ne
exempt.
f) Documentació acreditativa de la solvència econòmica i tècnica del
contractista, que s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de la
documentació especificada a la clàusula 14 del plec.
L’article 129 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic, prescriu que les proposicions dels interessats hauran d’ajustar-se
al que es preveu en el plec de clàusules administratives particulars, i la
seva presentació suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari del
contingut de la totalitat de les dites clàusules o condicions sense cap
excepció o reserva. L’article 130.1 de la Llei de contractes del sector
públic determina que les proposicions en el procediment obert s’hauran
d’acompanyar dels documents que acreditin la personalitat jurídica de
l’empresari i, s’escau, la seva representació, els documents que
justifiquin els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o
professional, així com declaració responsable de no trobar-se comprès en
cap de les causes de prohibició per contractar i manifestació de trobar-se
al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
L’article 81 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques, estableix que si la Mesa observés defectes o omissions
esmenables en la documentació presentada, ho comunicarà verbalment als
interessats.

Pel que fa a la distinció entre defectes esmenables i no esmenables, si bé
no se’n pot establir una llista exhaustiva, el cert és que la
jurisprudència ha distingit entre els supòsits de manca d’aportació d’un
document i els de justificació defectuosa, considerant que, en aquests
últims s’ha de concedir la possibilitat d’esmena, però que en els casos de
manca d’aportació dels documents acreditatius de la solvència o de la
personalitat ens trobem davant un defecte substancial o deficiència
insubsanable, per la qual cosa no es pot concedir el tràmit d’esmena.
Els membres de la Mesa, vist que la licitadora no aporta res del que
s’exigeix a l’apartat 2 de la condició 16, acorda procedir a l’exclusió del
concurs de l’empresa “Serprosport”.
La Mesa acorda fixar el dia 24 d’abril a les 9.30.-hores
de les proposicions tècnico-econòmiques.

per a l’obertura

Finalment s’aixeca aquesta acta que, després de llegir-la, signa la Mesa de
contractació. Don fe.”
“ACTA D’OBERTURA DE LES PROPOSICIONS TÈCNICO-ECONÒMIQUES PRESENTADES A LA
LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I
SOCORRISME A LES PLATGES DE SANT TOMÀS, SAN ADEODAT I BINIGAUS, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT
As Migjorn Gran, 24 d’abril de 2009
Quan són les 9:30 hores es reuneix en acte públic la Mesa de Contractació
relativa a la licitació dalt indicada, integrada pel President Sr. Andrés
Moll Huguet, i pels vocals Sra. Mercè Francesca Bresco, regidora de
turisme, Sra. Ana Humanes Ludeña, funcionària de l’Ajuntament, Sr.
Francisco Sales Pons, cap de la Policia Local, i Sra. María Cristina Gascón
Mir, secretària interventora municipal; actua com a secretària de la Mesa
la funcionària Sra. Beatriz Mulero Alzina.
No hi assisteix cap representant de les empreses licitadores.
En primer lloc es llegeix íntegrament l’acta de la reunió de la Mesa de
Contractació tinguda el passat dia 21 d’abril de 2009 en acte intern, i per
la qual s’acorda excloure de la licitació a l’empresa “Serprosport”.
Seguidament es procedeix a l’obertura del sobre B-1 corresponent a la
proposta tècnica i altres criteris no avaluables mitjançant fórmules
d’acord amb el que preveuen els apartats 1 i 2 de la clàusula 15 del Plec
de condicions; atès que només hi ha un licitant la Mesa acorda obrir el
sobre B-2 corresponent a la proposta econòmica i altres criteris avaluables
mitjançant fórmules d’acord amb el que preveuen els apartats 3 i 4 del Plec
de condicions.
Núm
Licitador
Plica

1

Capacitat i Millores voluntàries
experiència
Mitjans humans Ampliació Mitjans
horaris
materials
Si
Si
Si
Si
Marsave Mallorca, S.L.
1/h
diària

Oferta econòmica
Rev.
preus
Si

Oferta
Si
52.575,80
+ IVA

Conclosa la lectura del contingut de la única plica admesa, i vist que
compleix amb totes i cada una de les condicions establertes als plecs de
condicions, la Mesa acorda elevar a l’òrgan de contractació l’adjudicació
del contracte de gestió del servei de vigilància, salvament i socorrisme a
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les platges de Sant Tomàs, San Adeodat i Binigaus a Marsave Mallorca, S.L.,
per la quantitat de52.575,80 €/anuals més IVA, d’acord amb el que preveu el
plec de condicions i les millores proposades per l’empresa licitadora.
I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a les 10:30
hores, de la qual s’estén la present acta que firmen els membres de la
Mesa; certific”
A continuació es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis
a la Persona que proposa l’adjudicació provisional a favor de l’empresa
proposta per la Mesa de Contractació, i la regidora Sra. Baquero demana la
paraula per indicar que la queixa per la manca de documentació la va fer en
el punt de l’aprovació de la urgència de la sessió de la Comissió i que li
agradaria que s’inclogui així a l’acta. La Sra. Francesca intervé per dir
que en 2005
l’expedient de salvament es va aprovar per urgència i sense
dictamen i que ara al manco s’ha fet una comissió per explicar l’assumpte.
La Sra. Baquero contesta que en 2005 l’equip de govern va informar a
l’oposició i que enguany s’hagués pogut fer el mateix; per altra banda, diu
que ni han tingut accés a l’escrit de Serprosport en el que explica els
motius pels quals aquesta empresa no efectua cap oferta.
A petició del Sr. Batle la secretària llegeix l’escrit presentat per
Serprosport i el Sr. Sánchez, del grup socialista, diu que és estrany que
ni Serprosport ni Creu Roja Espanyola s’hagin presentat. La Sra. Francesca
diu que ambdós tenien la informació necessària.
El portaveu socialista pregunta si l’equip de govern té referències de
l’empresa que s’ha presentat a la licitació i la Sra. Francesca contesta
que aquella té una pàgina web on es pot consultar la seva trajectòria. El
Sr. Sánchez diu que espera que aquesta empresa doni un bon servei i que, si
no és així el responsable serà l’equip de govern.
Se sotmet a votació l’expedient i el Ple acorda, per cinc (5) vots a favor,
dels grups popular i alternativa pes Migjorn i quatre (4) abstencions, del
grup socialista:
Primer.- Confirmar l’exclusió de la licitació de l’empresa Serprosport pels
motius exposats a l’acta de la Mesa de contractació i recollits més amunt.
Segon.- Adjudicar provisionalment la contractació, per procediment obert,
de la gestió del servei de vigilància, salvament i socorrisme a les platges
de Sant Tomas, San Adeodat i Binigaus dels anys 2009, 2010, 2011 i 2.012 a
l’empresa MARSAVE MALLORCA SL per un import total anual de SEXANTA MIL NOUCENTS VUITA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (60.987’93 €), desglossat en
52.575,80 € d’import net i 8.412,13 € d’IVA al 16%, i d’acord amb el Plec
de clàusules administratives i tècniques i les millores presentades per
l’empresa.
SEGON.- Aprovar la despesa amb
220.227.01 del pressupost del 2009.

càrrec

a

la

partida

pressupostària

TERCER.- Requerir a l’empresa adjudicatària que presenti la documentació
prevista en el plec de condicions i dipositi la fiança definitiva 2.628’79
€, la qual es podrà formalitzar en qualsevol de les formes previstes en
l’art. 84 de la LEC.
QUATRE-.
L’adjudicació
provisional
s’elevarà
definitiva
una
volta
complertes les obligacions anteriors, acreditat que compleix les condicions
necessàries per a la contractació, i dins dels cinc dies hàbils següents a
la data que expiri el termini per presentar aquella documentació.

CINQUÈ- Publicar aquest acord en el perfil del contractant i notificar-ho a
tots els participants d’aquesta contractació.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 20:20 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.
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