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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 25/04/2017
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 25 d'abril de 2017:
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
18 d'abril de 2017.

Expedient 1962/2017. Aprovació de Factures.
Atesa la relació de factures contingudes a l’expedient 1962/2017, la Junta de Govern
Local per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar la relació de factures de l'expedient número 1962/2017, per import de
190.195,98 euros.
Expedient 1963/2017 Aprovació de Factures amb objeccions..
La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
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
1963/2017, PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIONS JUNTA DE GOVERN
25-04-2017, per import de 62.301,74 euros.
Aprovació de nòmines corresponents a gratificacions, pels treballs realitzats pel
personal de la Policia Local d’aquest Ajuntament, fora de l’horari establert de
feina, durant els mesos de març i abril de 2017.
Ateses les nòmines presentades pel negociat de Tresoreria, corresponents a gratificacions
pels treballs realitzats fora de l’horari normal de feina, pel personal de la Policia Local
d’aquest Ajuntament, durant els mesos de Març i Abril de 2017, per una quantitat de
QUINZE MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS
(15.266,70 €), la Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària acorda
aprovar el seu abonament.
Expedient 1964/2017. Aprovació nòmines corresponent a gratificacions pels treballs
realitzats del personal d’aquest Ajuntament, fora de l’horari establert de feina,
durant el mes d’abril de 2017.
Ateses les nòmines presentades pel negociat de Tresoreria, corresponents a gratificacions
pels treballs realitzats fora de l’horari normal de feina, pel personal d’aquest Ajuntament,
durant el mes d'abril de 2017, per una quantitat de TRES MIL TRENTA-TRES EUROS
Tauler d'avisos
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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 302 al 316, de dies 18,
20, 24 i 26 d’abril de 2017.

AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (3.033,21 €), la Junta de Govern Local per unanimitat i en
votació ordinària acorda aprovar el seu abonament”.
Expedient 1972/2017. Baixa de diversos vehicles de titularitat municipal.
La Junta de Govern per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Tramitar la baixa dels següents vehicles municipals:
Matrícula
8167BL
4880DN
1774DSY
8167BL

Destí
Serveis socials
Policia Local. Senyalització
Policia Local. Motocicleta
Policia Local. Senyalització

Expedient 1425/2017. Contracte del servei de manteniment, dotació i revisió
d'extintors i d'instal·lacions contra-incendis dels edificis municipal. Aprovació de
l'expedient.
La Junta de Govern per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert i diversos criteris
d'adjudicació, del servei de manteniment, dotació i revisió d'extintors i d'instal·lacions
contra-incendis dels edificis municipals, amb una durada total de quaranta-vuit mesos i
un import màxim de seixanta-mil euros (60.000,00€) més dotze-mil sis-cents euros
(12.600,00€) en concepte d'IVA.

Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per l'empresa ELECNOR S.A.
per les obres de rehabilitació i millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat
municipal de Sóller – Fase I.
Expedient 889/2017. Contracte del servei de suport psicosocial per a la població
amb risc d’exclusió social. Adjudicació.
La Junta de Govern per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Adjudicar a l'Associació per al Desenvolupament d'Iniciatives Socio-Educatives
(ADISEB) el contracte del servei de suport psicosocial per a la població amb risc
d'exclusió social per un import màxim de cinquanta-mil dos-cents seixanta-un euros
amb quaranta-un cèntims (50.261,41€).
Expedient 1261/2016. Llicència d'Obres Majors.
La Junta de Govern per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
CONCEDIR llicència al sr. A.B. representat pel sr. J.O.S. pel projecte de construcció de
piscina al polígon 4 parcel·la 447.

Tauler d'avisos
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Expedient 187/2017. Contracte d’obres i subministrament. Rehabilitació i millora
de l'eficiència energètica de l'enllumenat municipal de Sóller – Fase I. Aprovació del
pla de seguretat i salut.
La junta de govern per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:

Expedient 1253/2017. Llicència d'Obres Majors.
La Junta de Govern per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
CONCEDIR llicència a la sra. S.R. per a les modificacions introduïdes durant el
transcurs de les obres del projecte de legalització i reforma d'habitatge unifamiliar aïllat
al Polígon 1 parcel·la 546.
Expedient 601/2016. Llicència d'Obres Majors.
La Junta de Govern per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
CONCEDIR llicència als germans J. i J. A. F. D. pel projecte de l'edificació de dues
vivendes adossades i piscina al carrer Puerto Rico, Urbanització Torre Picada, 52 (RC
4359033DE7045N).
Expedient 919/2017. Llicència d'Obres Majors.
La Junta de Govern per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
CONCEDIR llicència a la Parròquia de Sant Bartomeu representada pel sr. G.A.B.F., pel
projecte de restauració dels vitralls de la façana principal de la Parròquia de Sant
Bartomeu.
Expedient 1246/2017. APROVACIÓ DE LES DIRECTIUS EN RELACIÓ A LA
CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA EN EL PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ DE
LES ORDENANCES I REGLAMENTS MUNICIPALS.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:

La secretària.
Sóller, document signat electrònicament al marge

Tauler d'avisos

El Batle
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Aprovar les Directrius sobre l'aplicació del tràmit de consulta pública prèvia en el
procediment d'elaboració de les normes municipals.

