
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

A la Ciutat de Llucmajor (Illes Balears), en el despatx del batle, a les vuit hores
del dia vint-i-tres de desembre de l'any dos mil quinze, sota la Presidència del Sr. Batle
D.  Jaume  Tomàs  Oliver,  es  constitueix  la  Junta  de  Govern  Local,  en  primera
convocatòria, a fi de celebrar sessió ordinària i en ella tractar els assumptes relacionats
en l'Ordre del Dia degudament notificat.

Assisteixen el primer Tinent de batle D. Bernadí Vives Cardona, el segon Tinent
de batle D. Gori Estarellas Mas, la quarta Tinent de batle Dª. Adelina Gutièrrez Bonet,
el  Regidor  D.  Miquel  Angel  Serra  Teruel  i  la  Secretària  accidental  Dª  Rosa  Salvá
Garcias.

Excusen la  seva  assistència  el  tercer  Tinent  de  batle  D.  Jaime  J.  Oliver  Vallés  i  la
Regidora Dª Lucía Escribano Alés.

1.-  APROVAR,  SI  ESCAU,  L’ACTA  DE  LA  SESIÓ  ANTERIOR  DEL
PASSAT DIA 18 DE NOVEMBRE  DE 2015. 

Per unanimitat  es va aprovar l'acta  de la sessió anterior del passat dia  18 de
novembre de 2015

2.-  APROVACIÓ DEL PROJECTE DE L’OBRA DE LÍNEA DE MT, CT,
DIPÒSIT I CANONADA  D’ABASTIMENT PER A S’ESTANYOL, SON REINÉS
I SON BIELÓ, AIXÍ COM EL PLEC DE CLÁUSULES ADMINISTRATIVES,
L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I L’OBERTURA DEL PROCEDIMENT
D’ADJUDICACIÓ.

Per unanimitat s’aprova la següent proposta:

“Incoat procediment de contractació de tramitació ordinària per procediment obert, per a
la  contractació  de  l’execució  de  les  obres  de  linea  de  MT,  CT,  dipòsit  i  canonada
d’abastiment per a s’Estanyol, Son Reinés i Son Bieló, i atès que s’han emès informes
de Secretaria i Intervenció, i així consta a l’expedient, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció del següent punt:

1. Aprovar  el  projecte  obres  de  linea  de  MT,  CT,  dipòsit  i  canonada
d’abastiment per a s’Estanyol, Son Reinés i Son Bieló, així com els seus
anexes.

2. Sotmetre  el  projecte  a  informació  pública  per  un  termini  de  15  dies,
d’acord amb el que disposa l’article 149 de la Llei 20/2006.

3. Aprovar  el  plec  de  cláusules  administratives  particulars  per  a  la
contractació de les obres esmentades.

4. Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura del procediment
d’adjudicació, convocant procediment obert per a contractar l’obra  de



linea  de MT, CT, dipòsit i canonada d’abastiment per a s’Estanyol, Son
Reinés  i  Son  Bieló,  d’acord  amb  el  plec  de  clàusules  econòmic-
administratives  i  el  projecte,  que  es  consideren  part  integrant  del
contracte

5. Publicar anunci de licitació i d’exposició pública del projecte al BOIB i
en el perfil del contractant (WWW.Llucmajor.org).”

3.- INCOACIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A UN TREBALLADOR.

El Sr. Gori Estarellas informa que se està acabant de preparar la documentació per tal
d’iniciar  expedient  sancionador  a  JGH  per  la  negació  continua  i  repetitiva  a  l’hora  de
desenvolupar la seva feina i l’absència habitual del seu lloc de feina en el seu horari laboral. Els
reunits consideren adient procedir a incoar l’esmentat expedient sancionador.

4.- PRECS Y PREGUNTES.

No se’n formularen.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió sent les vuit hores i quaranta 
minuts del dia anteriorment assenyalat.

                    El batle,                                                           La Secretària acctal,


