
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 18/07/2017

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 18 de juliol de 2017:

S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
11 de juliol 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 598 al 616/2017, dels 
dies 10, 11, 12, 13 i 14 de juliol de 2017.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: Aprovar la 
relació  de  factures  de  l'expedient  número  3331/2017,  PROPOSTA DE DESPESES 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA 18/07/2017, per import de 55.285,74 euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: 
Primer.-  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 3332/2017, PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIONS JUNTA 
DE GOVERN 18/07/2017, per import de 10.001,41 euros.
Segon.-  La  temporalitat  de  la  mesura  adoptada  mentre  es  solucionen  per  part  dels 
negociats afectats les deficiències detectades i exposades per la Intervenció Municipal.
Tercer.- Donar compte al Ple de l'esmentat acord en la propera sessió.

La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- Atorgar la corresponent llicència per la celebració de la prova de recorregut 
sol·licitada, XXV TRIATLÓ CIUTAT DE SÓLLER, el proper diumenge 30 de juliol de 
2017, segons documentació obrant a l'expedient.
Segon.- Notificar l'acord als interessats i als negociats afectats.

La Junta de Govern local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.-  Prorrogar  durant  el  termini  d'un  mes  el  contracte  privat  de  serveis  d'una 
assegurança  mèdica,  que  té  per  objecte  prestar  l'assistència  sanitària  del  personal 
funcionari de l'Ajuntament de Sóller i dels seus beneficiaris, signat entre l'ajuntament 
de Sóller i l'entitat DKV Seguros y Reaseguros S.A.
Segon.-  Durant  aquest  període es mantendran  les mateixes prestacions i  condicions 
establertes en la formalització del contracte.
Tercer.- Notificar-ho als interessats i als negociats afectats.

La Junta de Govern local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
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Primer.- Aprovar la convocatòria específica per a la creació d'una borsa de treball de la 
categoria  d'Auxiliar  Administratiu  interí,  grup  C2,  mitjançant  el  sistema  de 
concurs-oposició.
Segon.- Aprovar les bases específiques que regiran aquesta convocatòria que consten a 
l'expedient.
Tercer.- Publicar l'acord en el BOIB, a la pàgina web de l'Ajuntament de Sóller i donar 
compte a la Junta de Personal del mateix.»

Taxa per ocupació de béns de domini públic amb taules i cadires i altres elements 
no afectes a la zona marítima-terrestre, exercici 2017.
La Junta de Govern local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer:  Aprovar  les  liquidacions  efectuades,  corresponents  a  l'exercici  2.017, 
(TACA201701), per un import conjunt de 177.538,30€ segons el detall que s'adjunta al 
present acord, en forma de llista.
Segon: Notificar en forma el present acord als interessats i als negociats afectats.

La junta de govern, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- Aprovar la primera i única certificació corresponent a les obres d'adequació de 
la zona de jocs infantils 'Sa Filadora'.
Segon.-  Aprovar  la  factura  VS017/0005,  presentada  per  l'empresa  Saludes  Parques 
Infantiles S.L.  per un import  total  de  vint-i-dos mil  tres-cents sis  euros amb divuit 
cèntims (22.306,18€) més quatre-mil sis-cents vuitanta-quatre euros amb trenta cèntims 
(4.684,30€) en concepte d'I.V.A.
Tercer.- Notificar aquest acord a l'adjudicatari,  als negociats afectats i al Consell de 
Mallorca (Departament de  Desenvolupament Local),  als  efectes del  pagament de la 
certificació.

La Junta de Govern, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- Adjudicar la concessió administrativa dels trasts del mercat municipal  més 
avall descrits a l'empresa XITON S.L.

TRAST CANON

8 4.050,00€

9 4.050,00€

17 4.050,00€

20 4.050,00€

23 4.050,00€

25 4.050,00€

Segon.-  Notificar  el  present  acord  a  l'empresa  adjudicatària  emplaçant-la  per  a  la 
signatura del contracte en el termini màxim de quinze dies a comptar a partir del dia 
següent al de la notificació de l'adjudicació.
Tercer.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al registre de contractes del sector 
públic, de conformitat amb el que es disposa en l'article 333.3 del TRLCSP.
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La junta de govern, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.-  Aprovar la factura número 28, presentada per l'empresa Dibauto Plus S.A. per  
un  import  total  de  vint-i-dos  mil  tres-cents  vint-i-nou  euros  amb  set  cèntims 
(22.329,07€) més quatre-mil sis-cents vuitanta-nou euros amb deu cèntims (4.689,10€) 
en concepte d'I.V.A.
Segon.- Notificar aquest acord a l'adjudicatari,  als negociats afectats i al Consell de 
Mallorca (Departament de Desenvolupament Local), als efectes establerts a les bases 
de la convocatòria.

La Junta de Govern, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- Aprovar la tramitació de la participació en la convocatòria pública per a la 
selecció dels projectes d'inversió per a la millora de l'oferta turística a l'illa de Mallorca, 
corresponent a l'exercici 2017.
Segon.-  Adoptar  el  compromís  per  dur  a  terme  les  actuacions  necessàries  per  a 
l'execució material  del projecte en cas d'aprovació i  selecció definitiva del  projecte 
presentat.
Tercer.- Comunicar el present Acord al Consorci per a la Millora de les Infraestructures 
Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l'Oferta de l'Illa de Mallorca, 
adjuntat la documentació establerta a la convocatòria.

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