
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 4/12/2018.

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 4 de desembre de 2018.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
27 de novembre 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  1514/2018  al 
1562/2018,  dels dies 24, 26, 27, 28, 29 i 30 de novembre de 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  la  relació  de  factures  de  l'expedient  número  6680/2018,  APROVACIÓ 
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 47.920,23 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 
6682/2018, APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIÓ, per import 
de 126.360,30 euros.

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 1ª Brigada d’Obres, pel sistema d'accés restringit de promoció interna.
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:
Aprovar el següent expedient de Serveis Socials relatiu a sol·licitud de exempció de 
l’impost de circulació per discapacitat. L´exempció serà efectiva a partir del 2019.
Núm. Exp. Sol·licitant  Matrícula
6681/2018 S. C. M.  B9393TT

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  presentat  per  l'empresa  Bonfill  Ingeniería, 
Arquitectura y Paisaje, per les obres de reforma dels vestidors del pavelló Es Puig.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Aprovar el projecte de les obres per a la instal·lació i adequació d'hidrants redactat 

per l’enginyera Margalida Muntaner Riutort.
2.Que es dugui a terme el replanteig del projecte de les obres, d’acord amb l’article 236 
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de la LCSP.
3.Aprovar els plecs de clàusules que regiran la licitació.
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:

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Adjudicar  a  l'empresa  Bonfill  Ingeniería,  Arquitectura  y  Paisaje,  SL el  contracte 
d’obres de rehabilitació i supressió de barreres arquitectòniques del Museu de Ciències 
Naturals de Sóller, per un import màxim de vuitanta-cinc mil dos-cents vint-i-nou euros 
amb seixanta-un cèntims ( 85.229,61€) IVA inclòs.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Prendre coneixement i ratificar el decret n.º 1552/2018 d'adjudicació del contracte de 
serveis per a la direcció tècnica de l'obra del Teatre Defensora Sollerense, a favor de la 
Sra.P. F. G. per un import total de 16.335 € ( IVA inclòs).

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Prendre coneixement i ratificar el decret n.º1551/2018 d'adjudicació del contracte de 
serveis de  direcció i  coordinació de  seguretat  i  salut  de les obres de  rehabilitació i 
millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic (fase II) a favor del Sr. A. M. P. 
per un import total de 9.177,87 € ( IVA inclòs).

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Prendre coneixement i ratificar el decret nº1553/2018 d'adjudicació del contracte de 
serveis de direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut del projecte de construcció 
de  la  passarel·la  (  Avda.  Astúries-Camí  de  Sa  Figuera)  a  favor  de  l'empresa  Solid 
Ingecon SLU per un import total de 3.617,90 € (IVA inclòs).

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Prendre coneixement i ratificar el decret n.º1546/2018 d'adjudicació del contracte de 
serveis del muntatge i desmuntatge dels llums de nadal a favor del Sr.B. M. R. per un 
import total de 10.277,90€ ( IVA inclòs).

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Reconèixer al Sr./Sra. T. R. el dret a la devolució d’ingressos indeguts pel concepte 
tributari de la Taxa per Expedició de Documents.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Reconèixer  al  Sr./Sra.  R.  M.  S.  O.  el  dret  a  la  devolució  d’ingressos  indeguts  pel  
concepte tributari de la Taxa per Expedició de Documents.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Reconèixer al Sr./Sra. A. F. C. el dret a la devolució d’ingressos indeguts pel concepte  
tributari de la Taxa per Expedició de Documents.
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CONTRIBUENT: T. A. F.
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2018.
NÚMERO DE REBUT: 938126
MATRICULA: 8033-CDF
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 72,70 €
DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 18/01/2018
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 3
IMPORT DEVOLUCIÓ: 54,52 €
La  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària,  ACORDA:  la 
devolució a l'interessat/da per un import de 54,52 €.

CONTRIBUENT: A. M. F. B.
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2018.
NÚMERO DE REBUT: 930505
MATRICULA: 3841-DMM
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 58,60 €
DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 11/09/2018
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 1
IMPORT DEVOLUCIÓ: 14,65 €
La  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària,  ACORDA: 
l’aprovació, de la devolució a l'interessat/da per un import de 14,65 €.

Aprovació de la modificació de crèdit consistent en una transferència al capítol 1 de 
despeses.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1er.- Aprovar la transferència de crèdits següents:

PROGRAMA ECONÒMI
C

NOM PARTIDA RECURSOS APLICACIONS

2110 1600000 SEGURETAT SOCIAL 105.000,00

2300 1200900 RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES 
FUNCIONARIS

100.000,00

4320 1200900 RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES 
FUNCIONARIS

5.000,00
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TOTAL 
TRANSFERÈNCIA

105.000,00

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar el present expedient de modificació pressupostària per generació de crèdit per 
ingressos.

Rehabilitació i millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:

Requerir a l’empresa ELECNOR S.A. per tal que, dins del termini de cinc dies hàbils 

des de la data de l’enviament de la comunicació, acrediti la constitució de la garantia 

d'un 5% del preu final oferit, exclòs l'IVA.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Adjudicar a l'empresa Vias y Obras Públicas, SA el contracte d’obres de construcció 
d’una passarel·la per a vianants (Avda. d’astúries- Camí de Sa Figuera) per un import 
màxim de setanta-set mil vuit euros amb seixanta-un cèntims ( 77.008,61€) IVA inclòs.

Contracte de les obres de l'adaptació i instal·lació de la climatització existent en l'edifici 
central de l'ajuntament.
la Junta de Govern Acorda:

6.Classificar les ofertes presentades en el següent ordre decreixent:

Empresa Puntuació Total

Air Clima Tratamientos del Aire SL 97,20

Elecnor, SA 90,00

Cobra Instalaciones y Servicios SA 84,90

7.Requerir a l’entitat Air Clima Tratamientos del Aire SL per tal que, dins del termini de 

cinc dies hàbils des de la data de l’enviament de la comunicació, acrediti la constitució 

de la garantia d'un 5% del preu final oferit, exclòs l'IVA.

La secretària                                                El President

Sóller, document signat electrònicament al marge
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