
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 11/09/2018.

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 11 de setembre de 2018.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 4 
de setembre de 2018.
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  1088/2018  al 
1098/2018,  dels dies 1, 4, 5 i 6 de setembre de 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Modificar la clàusula primera del conveni  regulador de la cessió d’ús de l’edifici 
municipal  on  es  troba  ubicat  el  Museu  de  la  Mar  al  Consorci  Museu  Marítim  de 
Mallorca per a la instal·lació de la primera seu provisional  de la següent manera: On 
diu  (...)»aquest  espai  se  cedeix  suficientment  distribuït  i  equipat  amb  el  mobiliari 
necessari per a destinar-lo a la finalitat sol·licitada», ha de dir (...)»l'edifici es cedeix en 
les condicions existents actualment i amb el mobiliari que es troba en l'interior a la data 
de la signatura del conveni».
2.Aprovar l'esborrany del conveni entre el Consorci del Museu Marítim de Mallorca i 
l'Ajuntament de Sóller per a la cessió temporal de l'ús de l’ermita de Santa Catalina, seu 
del Museu del Mar.
3.Facultar al Batle per a la signatura del conveni i de tots els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord.
4.Donar compte del present acord al primer ple que se celebri.
5.Comunicar aquest acord al Consell de Mallorca als efectes adients.

Contracte d’una assegurança de responsabilitat civil per riscs professionals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Requerir a l’entitat «Liberty Mutual Insurance Europe Limited, Sucursal en España”, 
per tal que, dins del termini de deu dies hàbils des de la data de l’enviament de la  
comunicació,  aporti  el compromís al  qual es refereix l’article  75.2 de la LCSP i la 
documentació justificativa d'acord amb la clàusula 15ª dels plecs administratius.
3. De no complir amb aquest requeriment en el termini assenyalat s'entendrà que el 
licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas a exigir-li l’import del 3% 
del pressupost base de licitació.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:

1.Aprovar l’expedient de contractació d’una assegurança de responsabilitat  civil  per 

procediment obert i tramitació urgent.

2.L’import màxim del contracte serà cent seixanta-cinc mil euros (165.000,00€) IVA 

exempt, d’acord amb l’article 20.1.16 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de de 
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l'Import  sobre  el  Valor  Afegit  (operacions  d'assegurança,  reassegurança  i 

capitalització).

3.L’import  màxim  del  present  exercici  serà  d’onze-mil  quatre-cents  cinquanta-vuit 

euros amb trenta-tres cèntims (11.458,33€).

4.Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant amb el contingut contemplat 

a l’annex III de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

5.Publicar en el perfil del contractant tota la documentació integrant de l’expedient de 

contractació, d’acord amb l’article 63.3 de la LCSP.

6.Designar els membres de la mesa tal i com a continuació s’especifica de contractació 

i publicar la seva composició en el perfil del contractant.

A. C. X. Regidor d’Infraestructures i Vies Públiques. President

Mª C. E. A. Regidora d’Educació, Sanitat i Joventut. Vocal

R. R. C. Secretària municipal. Vocal

D. C. B. Assessora jurídica municipal. Vocal

M. M. C. Interventora municipal. Vocal

F. M. B. Enginyer municipal. Vocal

I. M. G. Secretaria de la Mesa.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Adjudicar  el  contracte  de  subministrament  d’un  vehicle  mitjançant  modalitat  de 
rènting sense  opció  de  compra  a  l'entitat  Andacar  2000,  SA en les  condicions  que 
figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs que regeixen el procediment.
2.Publicar l’anunci d’adjudicació en el perfil del contractant en el termini màxim de 15 
dies, mitjançant la plataforma de contractació del sector públic.
3.Notificar l’adjudicació al licitador que no ha resultat adjudicatari.
4.Notificar igualment el present acord al contractista adjudicatari emplaçant-los 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.
5.Publicar l’anunci de formalització del contracte en el perfil dels contractant en un 
termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte; amb el contingut 
contemplat a l’annex III de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic.
6.Comunicar  al  Registre  de  contractes  del  Sector  Públic  les  dades  bàsiques  del 
contracte incloent la identitat de l’adjudicatari i l’import de l’adjudicació.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la convocatòria del procés de selecció mitjançant el procediment 
ordinari per cobrir 4 places funcionari de carrera de la categoria de Policia Local grup 
C1 de l'Ajuntament de Sóller.
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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»

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la convocatòria del procés de selecció mitjançant el procediment 
extraordinari per cobrir places de la categoria de Policia Local grup C1 de l'Ajuntament 
de Sóller.
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»

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la convocatòria de proves selectives per a l'accés a la categoria 
d'Oficial de policia local, pel sistema d'accés restringit de promoció interma.
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»

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària. ACORDA:
Primer.- Aprovar la signatura del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sóller 
i  la  Fundació  Deixalles,  per  a  la  utilització  d'un  espai  per  al  desenvolupament  del 
Projecte d'Orientació laboral durant l'any 2019-2020
Segon.- Delegar en el Sr. Batle per a la seva signatura
Tercer.- Notificar-ho a les persones interessades i al negociats afectats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària. ACORDA:
Primer.- Aprovar la Signatura per part d'aquest Ajuntament de l'Acord de col·laboració 
entre l'Ajuntament de Sóller i Amadip Esment Fundació per a la utilització d'un espai 
per  al  desenvolupament  del  Projecte  de  suport  a  la  inserció  Laboral,  per  a  l'any 
2018-2019.
Segon.- Delegar en el Sr. Batle per a la seva signatura
Tercer.- Notificar-ho a les persones interessades i al negociats afectats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
CONCEDIR  a  C.  S.  (X2538046L),  LLICÈNCIA per  a  les  obres  de  CANVI  DE 
FORJAT  DE  COBERTA A HABITATGE  UNIFAMILIAR  AÏLLAT,  situades  a  la 
parcel.la  49  del  polígon  5,  amb  referència  cadastral  07061A005000490000KJ  i 
qualificació urbanística Nucli Rural.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
CONCEDIR a A. A. G. (78190868E),  LLICÈNCIA per a les obres d'AMPLIACIÓ 
D'HABITATGE  UNIFAMILIAR,  situades  al  carrer  ESGLÉSIA,  8,  amb  referència 
cadastral 4255707DE7045N0001YW i qualificació urbanística CC2.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
CONCEDIR a R. W. i A. S., LLICÈNCIA per a les obres de PROJECTE BÀSIC DE 
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CONSOLIDACIÓ,  REHABILITACIÓ  I  AMPLIACIÓ  D'HABITATGE 
UNIFAMILIAR  ENTREMITGERES  I  PISCINA ANNEXA,  situades  al  CARRER 
VICTÒRIA 11 DE MAIG, 46, amb referència cadastral 5923086DE7052S0001HO i 
qualificació urbanística NV1.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
CONCEDIR a F. B. G. (42976935D), LLICÈNCIA per a les obres de REFORMA DE 
COBERTA,  situades  a  la  parcel.la  663  del  polígon  1,  amb  referència  cadastral 
07061A001006630000KU i qualificació urbanística ASPI 2.

Revisió  d'ofici  de  la  resolució  de  la  Direcció  General  de  Recursos  Hídrics  de  la 
conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de la C.A.I.B., de data 27/07/2007. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.-  Sol.licitar  al  Conseller  de  Medi  Ambient,  Agricultura  i  Pesca  del  Govern 
Balear, perquè ho elevi a la Presidenta de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,  
la iniciació del procediment de revisió d'ofici, previst a l'art. 106 de la llei 39/2015 d'1  
d'octubre  del  Procediment  Administratiu  Comú,  de  la  resolució de  data  27/07/2007 
emesa per la Direcció General del Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient, 
Agricultura i Pesca, al objecte de declarar la seva nul.litat a l'empara del article 47.1e) 
de  l'esmentada  Llei  39/2015,  prèvia  sol.licitud  del  pertinent  dictamen  del  Consell 
Consultiu de la CAIB.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
CONCEDIR  a  G.  B.  M.  (43043203Z),  LLICÈNCIA  per  a  les  obres  de 
REHABILITACIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, situades a POL.4 - 
PARC.  1023,  amb  referència  cadastral  07061A004010230000KA  i  qualificació 
urbanística ASPI 2.

La  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària, 
ACORDA:CONCEDIR  a  J.  P.  F.  (43000330J),  LLICÈNCIA per  a  les  obres  de 
CONSTRUCCIÓ  DE  PISCINA,  situades  al  carrer  Joan  Canals  Estades,  5,  amb 
referència cadastral 5825716DE7052N001SQ i qualificació urbanística Cases de Carrer 
1.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
CONCEDIR a B. F.,  representat  per TOPAR S.A.,  LLICÈNCIA per a les obres de 
CANVI  DE  COBERTA  EN  EDIFICI  D'HABITATGE  UNIFAMILAIR 
ENTRE-MITGERES,  situades  al  carrer  SOL,  5,  amb  referència  cadastral 
6019061DE7061N0001JA i qualificació urbanística Nucli Vell.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.-  CONCEDIR LLICÈNCIA a  PASTOR I  PUER S.L.  (B07760960)  per  a  la 
INSTAL.LACIÓ  D'UN QUIOSC-BAR I  TERRASSA EN EL TRAM FINAL DEL 
TORRENT SA FIGUERA, al Port de Sóller, amb qualificació urbanística Zona Domini 
Públic Hidràulic.

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