ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm.: 13/2016
Caràcter: ordinària
Data: 18 de maig de 2016
Horari: d’11.30 a 12.25 hores
Lloc: Casa Consistorial (despatx del batle)
ASSISTENTS:
-

Sr. Jaume Tomàs Oliver, batle
Sr. Bernadí Vives Cardona
Sr. Gori Estarellas Mas
Sr. Jaume J. Oliver Vallès
Sra. Adelina Gutiérrez Bonet
Sr. Miquel Àngel Serra Teruel
Sra. Lucía Escribano Alés
i Marc Rigo Manresa, secretari

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
La sessió comença amb l’examen de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors,
dels passats dies 4 de maig (ordinària), 10 de maig (extraordinària) i 13 de maig
(extraordinària i urgent) de 2016, i atès que no es fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aproven per unanimitat.
ESTABLIMENT DELS CRITERIS OBJECTIUS PER SOTMETRE A TRIBUNAL
MÈDIC ELS MEMBRES DE LA POLICIA LOCAL
A continuació el batle retira de l’ordre del dia el punt relatiu a l’establiment dels criteris
objectius per sotmetre a tribunal mèdic els membres de la Policia Local, per tal de
garantir la seva plena aptitud psicofísica per a la prestació del servei.
BAIXA DEFINITIVA DE DIVERSOS VEHICLES DE SERVEIS MUNICIPALS
Seguidament es veu l’escrit de data 16/05/16 emès pel responsable dels vehicles de la
Brigada Municipal, on es detalla la llista de vehicles que han estat destinats a diversos
serveis municipals dels quals és convenient tramitar la baixa definitiva, ja que no són
aptes per mantenir-los en servei.
Després de deliberar sobre l’assumpte, per unanimitat s’adopta l’acord següent:
Primer.- Donar de baixa definitiva i tramitar la retirada de circulació dels
següents vehicles propietat de l’Ajuntament:
- RENAULT EXPRÉS MATRÍCULA IB 8650 DB
- CAMIÓ RENAULT MATRÍCULA PM 3915 AV
- SUZUKI MATRÍCULA 3175 BPG
- RENAULT CLIO MATRÍCULA PM 6567 BG
- RENAULT EXPRÉS MATRÍCULA IB 0081 CT
- MÀQUINA AGRANADORA TENAM MATRÍCULA E 4194 BBS
- CAMIÓ IVECO MATRÍCULA IB 7779 DJ
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-

MAQUINA AGRANADORA MATRÍCULA E 4193 BBS
AGRANADORA GLEANGO MATRÍCULA E 2575 BCG
CITROEN AX MATRÍCULA PM 1431 BM
XASSÍS REMOLC MATRICULA R-6551-BCK (100KWA)
XASSÍS REMOLC MATRICULA R-9877-BBY (80 KWA)
XASSÍS REMOLC DOCUMENTACIÓ EXTRAVIADA (60 KWA)
Segon.- Autoritzar els tràmits pertinents per a la seva descontaminació i el seu
adequat tractament com a residu.
Tercer.- Traslladar a l’Inventari Municipal de Béns la baixa definitiva dels
esmentats vehicles.
REQUERIMENT PREVI A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLES D’ESTIU
Tot seguit es veu l’expedient de contractació núm. 08/2016 per contractar el servei
d’escoles d’estiu.
Celebrada l’obertura de pliques del procediment negociat sense publicitat, per contractar
el SERVEI D’ESCOLES D’ESTIU, i atès que no hi ha intervencions, se sotmet el fons de
l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta l’acord següent:
Primer.- Requerir l’empresa DIC DRAC, SLU, amb NIF: B-57.786.774, perquè en
el termini de DEU DIES hàbils, comptats des de l’endemà de la recepció d’aquest
requeriment, aporti al Registre General el document que acrediti haver constituït a
Tresoreria Municipal, en la forma reglamentària, la garantia definitiva per la quantitat de
1.277,50 €, així com la documentació exigida a la clàusula 18 del plec de clàusules
administratives.
Segon.- Informar l’empresa DIC DRAC, SLU en el sentit que, un cop
transcorregut aquest termini sense que s’hagi formalitzat aquest requeriment,
s’entendrà que ha retirat la seva oferta.
SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI PER AL PERSONAL LABORAL
Seguidament es veu l’expedient de contractació núm. 10/2016 per contractar el
subministrament de vestuari per al personal laboral.
Incoat procediment de contractació de tramitació ordinària, per procediment obert, per
contractar el subministrament de vestuari per al personal laboral municipal i,
atès que han estat evacuats informes de Secretaria i Intervenció, tal com figura en
l’expedient, i atès que no hi ha intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i
per unanimitat s’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar el plec de clàusules econòmiques administratives per a la
contractació, per procediment obert, del subministrament de vestuari per al personal
laboral municipal.
Segon. Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura del procediment
d’adjudicació, convocant procediment obert, del subministrament de vestuari per al
personal laboral municipal, d’acord amb al plec de clàusules econòmiques
administratives i tècniques que s’aproven en aquesta resolució, que es consideren part
integrant d’aquest contracte.
Tercer. Publicar l’anunci de licitació al Boib i al perfil del contractant
(www.llucmajor.org).
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CONVENI PER ACCEDIR A LA INFORMACIÓ DEL REGISTRE MERCANTIL
A continuació es veu el Conveni per a l’accés a la informació sobre actes socials inscrits i
denominacions del Registre Mercantil Central, i atès que no hi ha intervencions se
sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar la subscripció de l’Ajuntament de Llucmajor al conveni per
l’accés a la informació sobre actes socials inscrits i denominacions del registre mercantil
central, en els mateixos termes en què apareix redactat
Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per a l’execució del
present acord.
AUTORITZACIÓ PER ASSISTIR A UNA JORNADA DE FORMACIÓ
Seguidament es veu l’escrit de la presidenta del COSITAL de data 12/05/16, relatiu a un
curs de Recursos Humans que es farà el dia 1 de juny de 2016 al saló d’actes del
Consell Insular de Mallorca i on explica la temàtica del curs, i atès que no hi ha
intervencions s’aprova per unanimitat l’autorització de l’assistència i el pagament de la
matrícula dels Srs. ABJ, MCC, CMM, MRM, i ATG.
PLA DE FEINA DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ 2016-2019
Seguidament es veu l’expedient del Pla de feina de l’àrea de polítiques actives
d’ocupació de l’Ajuntament de Llucmajor 2016-2019 i la proposta que diu el següent:
1. Atès que el SOIB delega la seva competència en matèria d’ocupació a les entitats
locals a través de convocatòries de subvencions.
2. Atesa la col·laboració de l’Ajuntament de Llucmajor amb el SOIB des de la
creació de l’àrea de Polítiques Actives d’Ocupació a l’any 2005.
3. Ateses les bases de les convocatòries de projectes del SOIB en matèria
d’ocupació del darrer any, on es puntua el fet que els Ajuntaments tenguin
aprovat un pla de feina que concordi amb la línia d’actuació sol·licitada.
4. Atès que fa anys existia un pacte local d’ocupació que emmarcava les actuacions
a seguir.
5. Atès que des de l’àrea de Polítiques Actives d’Ocupació necessitam una
planificació i temporització dels projectes i accions a dur a terme en matèria
d’orientació, formació i foment de l’ocupació, que plasmi el programa d’actuació
d’aquest Ajuntament en matèria d’ocupació local durant aquesta legislatura.
Atès que no hi ha intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per
unanimitat s’adopta l’acord següent:
Únic.- Aprovar el Pla de Feina d’Ocupació de l’àrea de Polítiques Actives
d’Ocupació 2016-2019.
PRECS I PREGUNTES
No se’n formulen.
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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