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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 26/09/2017
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 26 de setembre de 2017.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
19 de setembre de 2017.

La Junta de Govern, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar la relació de factures de l'expedient número 4222/2017, APROVACIÓ
PROPOSTA DE DESPESES JUNTA DE GOVERN 26/09/2017, per import de
272.468,74 euros.
La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Primer.- Aprovar el següent expedient de Serveis Socials relatiu a sol·licitud de traspàs
de l’impost de circulació per discapacitat. L´exempció serà efectiva a partir del 2018.
Núm. Exp.
Sol·licitant
Matrícula
4238/17
M. R. C.
traspàs de IB5216BV a 7254FFH
Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.- Resoldre l’informe formulat per la Intervenció municipal i reconèixer l'obligació de
les despeses i/o factures presentades, per l'import total de 158.700,65 € (ACCIONA).
2.- Donar compte al ple de l'acord esmentat.

Ateses les nòmines presentades pel negociat de Tresoreria, corresponents a
gratificacions pels treballs realitzats fora de l’horari normal de feina, pel personal de la
Policia Local d’aquest Ajuntament, durant els mesos d'Agost i Setembre de 2017, per
una quantitat de DESSET MIL CENT NORANTA-TRES EUROS AMB
TRENTA-TRES CÈNTIMS (17.193,33 €), la Junta de Govern Local, per unanimitat i
en votació ordinària, ACORDA: Aprovar el seu abonament.
Ateses les nòmines presentades pel negociat de Tresoreria, corresponents a
gratificacions pels treballs realitzats fora de l’horari normal de feina, pel personal
d’aquest Ajuntament, durant el mes de setembre de 2017, per una quantitat de
QUATRE MIL SET-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN
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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 721 al 734, dels dies
19, 20 i 21 de setembre de 2017.

CÈNTIMS (4.769,51 €), la Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació
ordinària, ACORDA: Aprovar el seu abonament”.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària. ACORDA:
Primer.- Aprovar la signatura del Conveni de col·laboració entre la Conselleria de
Serveis Socials o Cooperació del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Sóller
per al desenvolupament d'accions formatives dins el marc del programa «ALTER»
d'intervenció socioeducativa per a joves en risc d'exclusió social i escolar
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:
1.Aprovar el projecte de condicionament del solar 4/5 del polígon de Son Angelats, de
propietat municipal, i la construcció d'un mur de contenció a la part posterior dels
terrenys.
2.L'import màxim de les obres serà de cent sis-mil nou-cents vint-i-vuit euros amb
noranta-tres cèntims (106.928,93€) més vint-i-dos mil quatre-cents cinquanta-cinc
euros amb set cèntims (22.455,07€) en concepte d'I.V.A.
3.Que es dugui a terme el replanteig del projecte d'obres, de conformitat amb l'article
126 del text refós de la llei de contractes del sector públic, aprovat per real decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
4.Aprovar el Plec de Clàusules que regiran l'adjudicació del contracte d'obres per
procediment negociat sense publicitat.
5.Trametre invitació a participar almenys a tres empreses especialitzades.

La secretària.
Sóller, document signat electrònicament al marge
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Codi Validació: FYHCMW765FGSWCCGG2A75ZZMF | Verificació: http://soller.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Aprovar l'expedient del contracte de subministrament d'equips de treball pel personal
del cementeri municipal, mitjançant procediment negociat sense publicitat i per un
import màxim de dinou-mil dos-cents catorze euros amb vuitanta-vuit cèntims
(19.214,88€) més quatre-mil trenta-cinc euros amb dotze cèntims (4.035,12€) en
concepte d'I.V.A.
2.Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el de condicions tècniques
que regiran el procediment.
3.Trametre invitació a participar almenys a tres empreses especialitzades.

