ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Identificació de la sessió:
Núm. 03/2016
Caràcter: ordinària
Data: 10 de febrer de 2016
Horari: d’11.30 a 13.00 hores
Lloc: Casa consistorial (despatx del batle)
Assistents:
-

Sr. Jaume Tomàs Oliver. Batle
Sr. Bernadí Vives Cardona
Sra. Adelina Gutiérrez Bonet
Sr. Miquel Ángel Serra Teruel
Sra. Lucia Escribano Alés
i Marc Rigo Manresa, secretari

Els Srs. Gregori Estarellas Mas i Jaume J. Oliver Vallés s’incorporen a la sessió una
vegada començada.
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió comença amb l'examen de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, del
passat dia 27 de gener, i atès que no es fa cap objecció, se sotmet a votació i s'aprova
per unanimitat.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AAVV LAS PALMERAS
A continuació es veu el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i
l’Associació de Veïns las Palmeras per a l’aprofitament d’un solar amb mòduls
prefabricats. Aquest nou conveni substituirà l’anterior, i regularà l’ús de dites
instal·lacions per desenvolupar les activitats pròpies de l’Associació, i estarà en vigor fins
que s’aprovi una nova normativa reguladora de l’ús i aprofitament d’instal·lacions
múnicipals.
Sotmès l’assumpte a votació s’aprova per unanimitat l’esmentat conveni en els propis
termes que apareix redactat a l’expedient.
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Gregori Estarellas Mas.
ACCEPTACIÓ D’UN VEHICLE PROCEDENT DE FCC AQUALIA
Antecedents de fet
1. En data 4 de novembre de 2015 l’empresa FCC Aqualia, SA, concessionària del
servei públic d’abastament d’aigua potable, sanejament i depuració del terme
municipal de Llucmajor, va presentar un escrit en el que es proposa cedir a
l’Ajuntament el camió de marca RENAULT R-FN40, amb matrícula IB-7183-BS,
tota vegada que ha estat retirat del servei i substituït per un vehicle nou.
2. L’enginyer tècnic municipal en data 05/02/5016 ha emès un informe en el que
constata que l’estat general del vehicle és el normal que es pot esperar d’un
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vehicle industrial amb més de 22 anys de servei, però que pot ser útil per al
servei que desenvolupa la Brigada Municipal, tot i que, amb caràcter previ és
necessari realitzar una sèrie d’operacions per tenir el vehicle operatiu (canvi de
titularitat, unes petites reparacions i nova retolació corporativa), el cost de les
quals s’estima en uns 1.500 €, al marge de l’assegurança.
Fonaments de dret
I.
L’article 135 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears, i en termes semblants els articles 10 i 12 del Reglament de béns
de les entitats locals (aprovat pel RD 1732/1986, de 13 de juny), estableixen que
les corporacions locals poden adquirir béns a títol gratuït, tot i que, si l’adquisició
comportés alguna condició o modalitat onerosa, només es podran adquirir els
béns després de l’acreditació prèvia que el valor del gravamen no excedeix del
valor del bé que s’adquireix.
II.
En el present cas s’ha constatat que la despesa a realitzar perquè el camió
estigui operatiu s’estima en uns 1.500 €, al marge de l’assegurança, i l’informe
tècnic emès a l’efecte considera que, malgrat això, el camió pot ser útil per al
servei que desenvolupa la Brigada Municipal.
En virtut dels antecedents i fonaments exposats, se sotmet l’assumpte a votació i per
unanimitat dels presents s’adopta el següent acord:
Primer. Acceptar la cessió del camió de marca RENAULT R-FN40, amb matrícula
IB-7183-BS, procedent de l’empresa FCC Aqualia, SA, concessionària del servei públic
d’abastament d’aigua potable, sanejament i depuració del terme municipal de Llucmajor,
i destinar-lo al servei de la Brigada Municipal.
Segon. Encarregar la realització de les gestions pertinents per al canvi de
titularitat, fer les reparacions pertinents, i contractar l’assegurança del vehicle.
Tercer. Disposar la incorporació del vehicle a l’Inventari Municipal de Béns.
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Jaume J. Oliver Vallés.
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE SET FOTOCOPIADORES
Tot seguit es veu l’expedient relatiu al procediment negociat sense publicitat del
subministrament de set fotocopiadores amb opció de compra. Un cop celebrada
l’obertura de pliques del dit procediment els passats dies 28 de desembre de 2015, 11 i
21 de gener i 8 de febrer de 2016, respectivament, i atès que no hi ha cap objecció
s’adopta per unanimitat dels presents el següent acord:
Primer. Requerir l’empresa /it SERVICI BALEAR DE TECNOLOGIA DE LA
INFORMACIÓ, S.L., amb CIF B57094930, perquè en el termini de DEU DIES hàbils,
comptats des de l’endemà de la recepció d’aquest requeriment, aporti al servei de
contractació el document que acrediti haver constituït a Tresoreria Municipal, en la
forma reglamentària, la garantia definitiva per la quantitat de 1.299’04 €, així com la
següent documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social:
- Certificació administrativa positiva d’obligacions tributàries.
- Certificació administrativa positiva de no tenir deutes tributaris amb aquest
Ajuntament.
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-

-

Alta referida a l’exercici corrent o darrer rebut de l’IAE, completat amb una
declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de
l’impost esmentat.
Certificació administrativa positiva d’obligacions amb la Seguretat Social.

Segon. Informar l’empresa /it SERVICI BALEAR DE TECNOLOGIA DE LA
INFORMACIÓ, SL, en el sentit que, un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi
formalitzat aquest requeriment, s’entendrà que ha retirat la seva oferta i es procedirà a
obtenir la documentació esmentada del licitador classificat en el lloc següent.”
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
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