
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 16/10/2018.

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 16 d'octubre de 2018.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 9 
d'octubre 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  1232/2018  al 
1282/2018,  dels dies 6 i 11 d'octubre de 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  la  relació  de  factures  de  l'expedient  número  5687/2018,  APROVACIÓ 
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 316.820,54 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 
5688/2018, APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIÓ, per import 
de 2.971,19 euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  la  signatura  del  conveni  de  col.laboració  entre  l'Ajuntament  de  Sóller  i 
l'Associació  Museu  Balear  de  Ciències  Naturals  per  a  la  seva  tasca  de  gestió  i  
dinamització del Museu Balear de Ciències Naturals.

La Junta de Govern Local, per 4 vots a favor i una abstenció, ACORDA:
1. Aprovar  l’expedient del contracte del servei de suport al departament dels serveis 
tècnics municipals, convocant la seva licitació.
2. L’import màxim del contracte serà noranta-dos mil cinc-cents seixanta-un euros amb 
noranta-vuit cèntims (92.561,98€) sense incloure l'iva.
3. Aprovar el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques que 
regiran el procediment.
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. Designar els membres de la Mesa de Contractació i publicar la seva composició en el 
perfil del contractant:

Andreu Castanyer Xumet Regidor d’Infraestructures i Vies Públiques. President

Mª Cruz Enseñat Alemany Regidora d’Educació, Sanitat i Joventut. Vocal.

Rosa Ripoll Coll Secretària municipal. Vocal.

Margalida Morell Cuart Interventora municipal. Vocal.

Delia Clar Barceló Assessora jurídica municipal. Vocal.
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Gabriel Buades Crespí Arquitecte municipal. Vocal.

Fermín Miró Bauzá Enginyer municipal. Vocal.

Isabel Morell González Secretària de la Mesa.

6. 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.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (Beca esportiva volei), a P. G. 
amb DNI: X1405446P per la quantitat de 68€.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (Beca esportiva volei), a A. M. T. 
N. amb DNI: 43011648S per la quantitat de 68€.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (Factura Llum), a R. H. amb DNI: 
Y1087954E per la quantitat de 221,40€.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.-  Anul·lar,  per  error  material,  la  Diligència  d'Embargament  dels  Imposts 
pendents  del  vehicle  PM-4588-BF,  tramitats  a  l'expedient  núm.  3.888,  que  no 
corresponen a l'interessat.
Segon.- No admetre a tramit la devolució d'ingrés de l'import embargat, al haver-se 
cobrat  mitjançant  l'embargament  part  de  l'I.V.T.M.  de  l'exercici  2012,  del  vehicle 
matricula IB-5689-DJ, de titularitat correcte en aquest exercici comptable i inclòs dins 
la Diligencia d'Embargament.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
AUTORITZAR a O. E. (Y4912163K) el projecte d'execució de reforma i ampliació 
d'habitatge unifamiliar i construcció de piscina, situat en el Polígono 4, Parcela 822.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir  a  G.  S.  S.  (78197484Z),  llicència  per  a  les  obres  de  reforma d'habitatge 
unifamiliar,  situades  a  la  Carretera  Desviament,  43,  amb  referència  cadastral 
4925303DE7042N0001MB i qualificació urbanística CC1.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
AUTORITZAR a A. S. i R. W. el projecte d'execució de consolidació, rehabilitació i 
ampliació d'habitatge unifamiliar i piscina, situat en el carrer Victòria 11 de maig, 46.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
AUTORITZAR a M. M. A. C. (78197530Z) el projecte d'execució de reforma interior, 
substitució de forjat en planta baixa i canvi parcial de coberta en habitatge situat en el 
Polígon 2, Parcel.la 11.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
AUTORITZAR a M. M. P.  i R. R. V. el projecte d'execució de reforma d'habitatge 
unifamiliar situat en el Polígon 1 Parcel.la 617.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir a Corporació Rosselló Castell S.A. (A07406325), llicència per a les obres de 
reforma  façana  hotel,  situades  al  carrer  Través,  26,  amb  referència  cadastral 
4354024DE7045S0001KP i qualificació urbanística Hotelera-H2.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir llicència a M. F. C. I. (41391644Q) per a les obres de construcció d'habitatge i 
enderrocament  de  magatzem existent,  situades a  l'Avinguda Juli  Ramis,  23-A,  amb 
referència cadastral 6620007DE7062S0001ED, classificació de sól urbà i qualificació 
urbanística CJ2.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: 
1. Aprovar el document de Protocol General d'actuació entre l’Ajuntament de Sóller i el 
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears, per la reforma i  
adaptació  de  l'escorxador  municipal  com centre  de  dia,  i  formar  part  de  la  Xarxa 
Pública d’Atenció a la Dependència.
2. Substituir a la clàusula primera on diu: «un centre de dia amb 15 places» per «un 
centre de dia amb les places que permeti la planimetria remesa en relació al decret que 
regula els requisits mínims dels centres de dia».
3. Facultar al Batle per a la seva signatura.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Aprovar  l’expedient  de  contractació  del  subministrament  d’una  fotocopiadora 
multi-funció pels serveis tècnics municipals mitjançant la modalitat de rènting sense 
opció, convocant la seva licitació.
2.L’import  màxim  del  contracte  serà  setze-mil  vuit-cents  euros  (16.800,00€)  més 
tres-mil cinc-cents vint-i-vuit euros (3.528,00€) en concepte d’I.V.A.
3.Aprovar el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques que 
regiran el procediment.
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 de contractació i publicar la seva composició en el 
perfil del contractant:

Andreu Castanyer Xumet Regidor d’Infraestructures i Vies Públiques. President

Mª Cruz Enseñat Alemany Regidora d’Educació, Sanitat i Joventut. Vocal

Rosa Ripoll Coll Secretària municipal. Vocal

Delia Clar Barceló Assessora jurídica municipal. Vocal

Margalida Morell Cuart Interventora. Vocal

Lluís Bernat Ladaria Cap dels serveis informàtics. Vocal

Isabel Morell González Secretaria de la Mesa.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
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1.Adjudicar el contracte de subministrament de material de ferreteria ( lots 1, 2 i 3) tal i 
com a continuació s'especifica:

Lot Empresa Import  (  IVA 
exclòs)

I.V.A.

1.Material  ferreteria 
i fontaneria

Ferreteria Son Garrit 20.247,93 € 4.252,06 €

2.Pintures  i 
complements

Ferreteria Son Garrit 2.892,56 € 607,44 €

3.Diversos Rafael  Forteza 
Pomar

5.785,12 € 1.214,88 €

2.L'import màxim del present exercici (2018) serà de dotze-mil cinquanta dos euros 
amb trenta quatre cèntims (12.052,34 €) IVA exclòs.
3.Notificar  el  present  acord  a  les  empreses  adjudicatàries  emplaçant-les  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.
4.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.
5.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:
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (Factura Llum), a S. A. amb DNI: 
X2893528J per la quantitat de 145,51€.

La secretària.                                                 El Batle

Sóller, document signat electrònicament al marge
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