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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 8/11/2019.
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 8 de novembre de 2019.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
31 d’octubre de 2019.
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 2165/2019 al
2226/2019, dels dies 30 i 31 d’octubre i 4, 5 i 6 de novembre de 2019..

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
6026/2019, APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIÓ, per import
de 5.917,15 euros.
Autoritzar la cessió del contracte del servei de desinsectació i desratització d'espais
públics i dependències municipals ( Expedient núm.: 1795/2016) en base a la fusió de
les societats Anticimex 3D Sanidad Ambiental S.A. (societat absorbent) i Anticimex
Acquisition 3D S.L.U., Emdema S.A.U. i Plagastop Sanidad Ambiental S.L.U.
(societats absorbides).
Aprovar l’expedient de contractació de les obres de rehabilitació del teatre ‘Defensora
Sollerense’ per procediment negociat sense publicitat i per un import màxim de
593.007,97€, convocant la seva licitació.
Convidar a un mínim de tres empreses interessades, sempre que això sigui possible, per
tal que presentin les seves ofertes que s’ajustaran al projecte i al plec de clàusules
administraves particulars.
Declarar deserta la licitació de les obres de rehabilitació del teatre ‘Defensora
Sollerense’ que en data 23 de setembre es va publicar en la plataforma de contractació
del sector públic indicant que es tractava d’un procediment obert i per un import màxim
de 593.007,97€.
Contracte del servei de prevenció de riscs laborals.
Classificar l'oferta presentada amb la següent puntuació:
Empresa
Puntuació total
Tauler d'avisos

Codi Validació: 9NF2XDTDW9YL7RSGGLSDWNNTW | Verificació: https://soller.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

Carlos Simarro Vicens (2 de 2)
Batle
Data Signatura: 08/01/2020
HASH: 19ead1c1b0488d87ad2995083c79c0b5

Aprovar la relació de factures de l'expedient número 6025/2019, APROVACIÓ
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 2.320,08 euros.

Previs Gestión de Riesgos, SLU
110,00
Adjudicar a l'empresa Previs Gestión de Riesgos, SLU el contracte del servei de
prevenció de riscs laborals quedant acreditada la seva capacitat d'obrar mitjançant la
presentació de la seva inscripció en el ROLECE.
Aprovar l’expedient de contractació per a la prestació del servei de suport psicosocial.
Aprovar el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques que
regiran el procediment.
Aprovar la devolució dels ingressos indeguts per duplicitat, al Sr. F. C. V.
Aprovar el següent expedient de Serveis Socials relatiu a sol·licitud de exempció de
l’impost de circulació per discapacitat. L´exempció serà efectiva a partir del 2020.
Núm. Exp.
Sol·licitant
Matrícula
5975/2019
M. C. D.
7073GVD
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (ajuda llibres de text) de 200€ a I.
M. C. amb DNI: 43034114X.
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (ajuda transport) de 535€ a M. A.
B. P. amb DNI: 43113324P.

La secretària

El President
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