
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 16/05/2017

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 16 de maig de 2017:

S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
9 de maig de 2017.

 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 329 al 337/2017, dels 
dies 6, 9, 10 i 12 de maig de 2017.

La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  la  relació  de  factures  de  l'expedient  número 2345/2017,  per  un import  de 
519.828,94 euros.

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 
2346/2017, PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIONS JUNTA DE GOVERN 
16/05/2017, per import de 1.715,18 euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Aprovar la compensació del deute de la nova liquidació, rebut 885994 , per un import  
de 3.018,37€, amb els següents rebuts abonats 626997, 695834, 760890 i 823649 per 
import de 3.999,98 euros, i efectuar la devolució de la diferència a la interessada, per 
un import total de 981,61 €. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Aprovar la compensació del deute de la nova liquidació, rebut 874484, per un import 
de  3.504,10€  amb  els  següents  rebuts  abonats  626353/1,  626353/2,  702335/1, 
702335/2, 767466/1, 767466/2, 830400/1 i 830400/2, per import de 4.171,29 euros, i 
efectuar la devolució de la diferència a la interessada, per un import total de 667,19 €.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Requerir a l'entitat Associació Omnium Educatiu, actual adjudicatària del contracte de 
la gestió del servei de l’escoleta infantil municipal en règim de concessió, per tal que 
continuï amb la prestació del servei fins que no es resolgui la nova adjudicació.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació del servei d'assegurança mèdica per a la 
prestació  d'assistència  sanitària  al  personal  de  l'Ajuntament  de  Sóller,  subjecte  a 
regulació  harmonitzada,  mitjançant  procediment  obert,  oferta  econòmicament  més 
avantatjosa i diversos criteris d'adjudicació, convocant la seva licitació.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Primer.-   Adjudicar  a  l'entitat  GRUP D'EDUCADORS DE CARRER I  TREBALL 
AMB MENORS (GREC) el contracte del servei d'intervenció socioeducativa per un 
import màxim de cent noranta-cinc mil euros (195.000,00€).
Segon.- .L'import màxim del present exercici serà de vint-i-dos mil set-cents cinquanta 
euros (22.750,00€).

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Primer.-  Adjudicar  el  contracte  menor  del  servei  d'auditoria  bianual  de  fitxers  i 
tractaments automatitzats i no automatitzats de dades de caràcter personal a l'entitat 
Audidat Franquicia S.L.
Segon.-  El  contracte  tendrà una durada màxima d'un any i  l'import  màxim serà de 
cinc-mil tres-cents deu euros (5.310,00€) més mil-cent quinze euros amb deu cèntims 
(1.115,10€) en concepte d'I.V.A.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Primer.- Concedir la JUBILACIÓ ANTICIPADA a petició pròpia i amb efectes a partir 
del dia 8 de juny de 2017, a la senyora Maria de la Pau Morell Serra, amb DNI núm. 
42.949.374-A,  categoria  Tècnic  Mig  d'Administració  General  en  el  negociat  de 
Tresoreria d’aquest Ajuntament.
Segon.-  Concedir  a  la  persona  interessada  el  premi  de  7.434'-euros  per  jubilació 
voluntària  que  correspon  al  personal  funcionari  que  han  complert  els  64  anys,  en 
aplicació  de  l’art.  49  del  Pacte  sobre  Condicions  Generals  de  Treball  del  personal 
funcionari de l’Ajuntament de Sóller.
Tercer.-  Elevar  a  l’INSS  la  documentació  pertinent  perquè  fixi  les  prestacions  de 
jubilació a què té dret.
Quart.- Agrair-li els serveis prestats en aquesta Administració.
Cinquè.- Notificar en forma els presents acords a la persona interessada, a la junta de 
personal i als negociats afectats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
CONCEDIR llicència als srs. Claudia Heller-Jaachmann i Erik Jachmann (abans a nom 
de l sr. David John Bolton ), per procedir a la reforma de vivenda entre mitgeres situada 
a la Plaçeta de N'Aloi, 6; de conformitat amb els plànols i documentació presentada, les 
condicions generals de la llicència i per un pressupost de 171.000,00€.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
CONCEDIR llicència al  sr.  Johan Erik Lodenius pel  projecte  bàsic  i  d'execució de 
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piscina  al  camí  de  Can  Deia,  27;  de  conformitat  amb  els  plànosl  i  documentació 
presentada, les condicions generals de la llicència i per un pressupost de 18.928,24€.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
CONCEDIR llicència al sr. Bartolomé Castarller Coll per a la construcció de piscina al  
carrer Victòria11 de Maig, 50 RC 5923088DE7052S0001AO; de conformitat amb els 
plànols  i  documents  presentats,  les  condicions  generals  de  la  llicència  i  per  un 
pressupost de 7.601,48€.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
CONCEDIR  llicència  a  la  sra.  Rita  Antonia  Gomila  Nadal,  pel  projecte  bàsic  de 
reforma i ampliació de l'habitatge situat al carrer Pintor Bernadí Celià, 8 -Polígon 4 
parcel·la  1036;  de  conformitat  amb  els  plànols  i  documentació  presentada,  les 
condicions generals de la llicència i per un pressupost de 87.706,00€.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
CONCEDIR llicència a l'entitat Mimi Jane SL representada pel sr.  Mariano Barceló 
Bennassar,  ,  pel projecte de rehabilitació i  modificació de forats a l'edifici  situat al 
carrer Antoni Maura 1; de conformitat amb els plànols i documentació presentada, les 
condicions generals de la llicència i per un pressupost de 120.000,00€.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
DENEGAR la llicència de legalització d'una nova edificació destinada a habitatge als 
srs. Shelag Margaret i Christopher John Stedman, al no disposar d'informe favorable de 
patrimoni per no complir les condicions de la DT 10, de les qual ha estat notificat el 
promotor en diverses vegades.

Atesos  els  informes emesos pels  serveis  tècnics  i  l'assessoria  jurídica  a  l'expedient 
778/2017, la Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
CONCEDIR llicència a l'entitat Oraiste SL, pel documents gràfics i escrits de reforma 
parcial  de  la  vivenda  unifamiliar  aïllada  situada  al  Polígon  4  parcel·la  1583;  de 
conformitat amb els plànols i documentació presentada, les condicions generals de la 
llicència i per un pressupost de 8.761,76 euros.

La secretària.                                                 El Batle
Sóller, document signat electrònicament al marge
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