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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 6/11/2018.
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 6 de novembre de 2018.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
30 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 1362/2018 al
1387/2018, dels dies 30 I 31 d'octubre de 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.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 6052/2018, APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES AMB
OBJECCIÓ, per import de 62.903,50 euros.
2.La temporalitat de la mesura adoptada mentre es solucionen per part dels negociats
afectats les deficiències detectades i exposades per la Intervenció Municipal.
3.Donar compte al Ple de l'esmentat acord en la propera sessió.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
l’aprovació de la bonificació del cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles de
tracció mecànica del vehicle turisme Suzuki DV01 amb matrícula IB-2256-BT., per
tenir més de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica. Aquest acord tendrà efectes
a partir de l'exercici 2019.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Aprovar el projecte de les obres de rehabilitació del teatre ‘Defensora Sollerense’
(primera fase) redactat pels arquitectes P. F. G. i J. R. G.
2.Que es dugui a terme el replanteig del projecte de les obres, d’acord amb l’article 236
de la LCSP.
3.Declarar la urgència en la tramitació que ve justificada per poder complir amb els
terminis establerts a la normativa per a la tramitació dels expedients finançats amb
romanent de tresoreria.
4.Aprovar els plecs de clàusules que regiran la licitació.
5.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.
6.Designar els membres de la Mesa de Contractació i publicar la seva composició en el
perfil del contractant:
Tauler d'avisos
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La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar la relació de factures de l'expedient número 6049/2018, APROVACIÓ
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 41.234,09 euros.

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

G. B. C.

Arquitecte municipal. Vocal

I. M. G.

Secretaria de la Mesa.

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

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.Aprovar el projecte de les obres de rehabilitació i supressió de barreres
arquitectòniques de l’immoble municipal ‘Es Camp d’en Prohom’, on s’ubica el
museu de ciències.
2.Que es dugui a terme el replanteig del projecte de les obres, d’acord amb l’article 236
de la LCSP.
3.Declarar la urgència en la tramitació que ve justificada a l’informe tècnic inclòs a
l’expedient.
Tauler d'avisos
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1.Aprovar el projecte de les obres de rehabilitació i millora de l’eficiència energètica de
l’enllumenat públic – FASE II.
2.Que es dugui a terme el replanteig del projecte de les obres, d’acord amb l’article 236
de la LCSP.
3.Declarar la urgència en la tramitació que ve justificada a l’informe tècnic inclòs a
l’expedient.
4.Aprovar els plecs de clàusules que regiran la licitació.
5.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.
6.Designar els membres de la Mesa de Contractació i publicar la seva composició en el
perfil del contractant:

4.Aprovar els plecs de clàusules que regiran la licitació.
5.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.
6.Designar els membres de la Mesa 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

G. B. C.

Arquitecte municipal. Vocal

I. M. G.

Secretaria de la Mesa.

1.Aprovar el projecte de les obres dede construcció d’una passarel·la per a vianants
(Avda. d’astúries- Camí de Sa Figuera).
2.Que es dugui a terme el replanteig del projecte de les obres, d’acord amb l’article 236
de la LCSP.
3.Declarar la urgència en la tramitació que ve justificada per poder complir amb els
terminis establerts a la normativa per a la tramitació dels expedients finançats amb
romanent de tresoreria.
4.Aprovar els plecs de clàusules que regiran la licitació.
5.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.
6.Designar els membres de la Mesa 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

G. B. C.

Arquitecte municipal. Vocal

I. M. G.

Secretaria de la Mesa.

la Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Aprovar el projecte de les obres de l'adaptació i instal·lació de la climatització
Tauler d'avisos
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La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:

existent a l'edifici central de l'Ajuntament .
2.Que es dugui a terme el replanteig del projecte de les obres, d’acord amb l’article 236
de la LCSP.
3.Declarar la urgència en la tramitació que ve justificada a l’informe tècnic inclòs a
l’expedient.
4.Aprovar els plecs de clàusules que regiran la licitació.
5.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.
6.Designar els membres de la Mesa 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:
Concedir, en concepte d’Ajuda per Escolaritat, les següents quantitats als següents
empleats públics:

R. A. O.

Nom dels
fills
E.
E.

Import
495,6
371,7

50% família
nombrosa

Total

867,3

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l'esmena d'errors de les bases específiques que regeixen la
convocatòria de les proves selectives per a l'accés a la categoria d'Oficial de policia
local, pel sistema d'accés restringit de promoció interna, publicades en el BOIB núm.
113 de 13 de setembre de 2018
La Junta de Govern local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
AUTORITZAR a Corporació Rosselló Castell, S.A. (A07406325) el projecte
d'execució de reforma de façanes en el Hotel Edén, situat en el Passeig es Través 26,
del Port de Sóller.

Tauler d'avisos
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Nom del funcionari
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La secretària delegada
El President

Sóller, document signat electrònicament al marge

Tauler d'avisos

