
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 2/01/2019.

Atès el que disposa l’article 56.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, l’article 111.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de 
règim local de les Illes Balears, l’article 196.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre 
pel  qual  s’aprova el  Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim jurídic  de  les 
Entitats  Locals  i  l’art.  1-5.2  de  la  Llei  8/1993,  d'1  de  desembre,  d’atribució  de 
competències als Consells Insulars en matèria de règim local, us trametem l’extracte 
dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc 
el 2 de gener de 2019.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
28 de desembre de 2018.
S'acorda, per unanimitat el vistiplau de les resolucions dictades per la batlia des de la 
darrera  sessió  ordinària  de  la  Junta  de  Govern  Local:  decrets  del  1645/2018  al 
1663/2018,  dels dies 26, 27 i 28 de desembre de 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  la  modificació  puntual  de  la  planimetria  del  Mercat  Periòdic  de  Sóller  dels  
dissabtes, per a l’any 2019, en referència als llocs 41 a 47 situats a l’Av. de Cristòfol Colom 
que seran de menor superfície.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Adjudicar  a  l'empresa«  SRCL Consenur,  SL,  el  contracte  del  servei  de  recollida, 
transport i destrucció de documentació., per un import màxim de tretze mil tres-cents 
euros amb trenta-dos cèntims(13.300,32 €) IVA inclòs.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Adjudicar el Contracte Basat per a la prestació del servei de cobrament a l'estranger de  
sancions en matèria  de tràfic  de  l'Ajuntament de Sóller a l'adjudicatària  de l'Acord 
Marc per a la prestació del servei d'assistència tècnica i col·laboració per a la gestió i  
recaudació de les multes de trànsit per la Central de Contractació de la FEMP, NIVI 
GROUP, SPA.

La secretària delegada                                                 El President

Sóller, document signat electrònicament al marge

Tauler d'avisos


	barcode1: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Sóller
	2019-01-30T12:50:24+0100
	Sóller
	ROSA ISABEL RIPOLL COLL - DNI 43121081Z
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Sóller
	2019-01-30T13:10:18+0100
	Sóller
	SERVERA SERVERA JAUME - 42999218M
	Ho accepto




