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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 28/08/2018.
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 28 d'agost de 2018.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
21 d'agost 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 1007/2018 al
1033/2018, dels dies 20, 21, 22, 23 i 24 d'agost de 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Resoldre l'objecció formulada per la intervenció municipal i procedir al
reconeixement de l'obligació de les despeses i/o factures relacionades al llistat annexat
a l'expedient 4698/2018, APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES AMB
OBJECCIÓ, per import de 17.138,25 euros.
Contracte de subministrament d’un vehicle per a la brigada municipal.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Classificar les ofertes presentades en el següent ordre decreixent:
Empresa

Criteris avaluables Criteris avaluables
mitjançant judici de mitjançant fórmules
valor

Puntuació total

Andacar 2000 S.A.

15,00

80,00

95,00

Multiauto
S.L.

5,00

78,99

83,99

2.
al
3.

Palma

Requerir a l’entitat ANDACAR 200, SA per tal que, dins del termini de deu dies
hàbils des de la data de l’enviament de la comunicació, aporti el compromís
qual es refereix l’article 75.2 de la LCSP i la documentació justificativa d'acord
amb la clàusula 8 dels plecs administratius.
De no complir amb aquest requeriment en el termini assenyalat s'entendrà
que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas a exigirli l’import del 3% del pressupost base de licitació.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Tauler d'avisos
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La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar la relació de factures de l'expedient número 4697/2018, APROVACIÓ
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 14.568,58 euros.

Tramitar la sol·licitud tal i com s'especifica a les bases de la convocatòria d’ajudes
per a l'execució d'obres i serveis mínims obligatoris (pla especial anys 2018 –
2019) per les obres:
Pavimentació i condicionament d’un tram del C/ Sant Guillem i de la plaça de la
Concepció de Biniaraix.
Pavimentació, condicionament i supressió de barreres arquitectòniques d’un tram
del C/ Sa Mar (des del creuer amb el C/ Bauçà fins al creuer amb el C/
Romaguera).

La secretària.

El Batle

Sóller, document signat electrònicament al marge

La secretària.

El Batle
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