ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm. 06/2016
Caràcter: ordinària
Data: 23 de març de 2016
Horari: d’11.30 a 12.50 hores
Lloc: Casa consistorial (despatx del batle)
ASSISTENTS:
-

Sr. Jaume Tomàs Oliver, batle
Sr. Bernadí Vives Cardona
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 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 9 de març, i atès que no es fa cap objecció, se sotmet a votació i s’aprova per
unanimitat.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CLUB DE PESCA ES CAP ROIG I
L’AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR
A continuació es veu el conveni de col·laboració entre el Club de Pesca Es Cap Roig i
l’Ajuntament de Llucmajor per a la cessió d’una embarcació per tal que sigui destinada a
Protecció Civil i utilitzada per l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de Llucmajor, i
atès que no hi ha intervencions se sotmet l’assumpte a votació i s’aprova per unanimitat
dels presents l’esmentat conveni en els mateixos termes en què apareix redactat a
l’expedient.
APROVAR EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
Seguidament es veu l’expedient de contractació núm. 06/2016 de procediment de
tramitació ordinària, per procediment obert, per contractar el servei de socorrisme de les
platges del terme municipal de Llucmajor, i atès que no hi ha intervencions se sotmet a
votació el fons de l’assumpte i per unanimitat dels presents s’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar el plec de clàusules econòmiques administratives per a la contractació,
per procediment obert, del servei de socorrisme de les platges del terme municipal de
Llucmajor .
Segon. Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura del procediment
d’adjudicació, convocant procediment obert per contractar el servei de socorrisme de les
platges del terme municipal de Llucmajor, d’acord amb al plec de clàusules econòmiques
administratives i tècniques que s’aproven en aquest acord, que es consideren part
integrant d’aquest contracte.
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APROVAR EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
Tot seguit es veu l’expedient de contractació de tramitació ordinària, per procediment
obert, subjecte a regulació harmonitzada, per contractar el servei de neteja de locals,
centres i dependències administratives, centres escolars i centres esportius i els
informes evacuats de Secretaria i Intervenció, i atès que no hi ha intervencions, se
sotmet a votació el fons de l’assumpte i per unanimitat dels presents s’adopta l’acord
següent:
Primer. Aprovar el plec de clàusules econòmiques administratives per a la contractació,
per procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, del servei de neteja de
locals, centres i dependències administratives, centres escolars i centres esportius.
Segon. Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura del procediment
d’adjudicació, convocant procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, per
contractar el servei de neteja de locals, centres i dependències administratives, centres
escolars i centres esportius, d’acord amb el plec de clàusules econòmiques
administratives i tècniques que s’aproven en aquest acord, que es consideren part
integrant d’aquest contracte.
Tercer. Publicar l’anunci
(www.llucmajor.org).

de

licitació

al

DOUE

i

al

perfil

del

contractant

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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