
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 28/05/2019.

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 28 de maig de 2019.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
21 de maig de 2019.
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  0920/2019  al 
0960/2019,  dels dies 20, 22, 23 i 24 de maig de 2019.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  la  relació  de  factures  de  l'expedient  número  2963/2019, APROVACIÓ 
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 25.611,04 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 
2964/2019, APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIÓ, per import 
de 59.980,09 euros. 

DESCRIPCIÓ DEL PRÉSTEC
Entitat creditora: BANKIA
CIF entitat creditora: A14010342
Any de subscripció: 2005
Import inicial: 1.272.601,51 €
Finalització prevista: 31/12/2024
Capital pendent: 430.438,66 €
Compte de càrrec: ES23-2038-3389-2564-0000-0711
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar la liquidació de la quota d'amortització i interessos del préstec descrit.

DESCRIPCIÓ DEL PRÉSTEC
Entitat creditora: BBVA
CIF entitat creditora: A48265169
Any de subscripció: 2005
Import inicial: 3.593.323,53 €
Finalització prevista: 31/12/2027
Capital pendent: 1.572.079,07 €
Compte de càrrec: ES10-0182-5747-4302-0007-0642
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar la liquidació de la quota d'amortització i interessos del préstec descrit.

DESCRIPCIÓ DEL PRÉSTEC
Entitat creditora: SANTANDER

Tauler d'avisos



CIF entitat creditora: A28000727
Any de subscripció: 2004
Import inicial: 1.245.227,88 €
Finalització prevista: 30/12/2024
Capital pendent: 427.466,32 €
Compte de càrrec: ES58-0049-0176-2029-1002-9421
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar la liquidació de la quota d'amortització i interessos del préstec descrit.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Renunciar a l’ajuda concedida de subvenció any 2018  al fons d’organització d’arxius 
dels ajuntaments per dur a terme la digitalització del setmanari Sóller.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  la  quinta certificació  de  les  obres  de  rehabilitació  del  teatre  ‘Defensora 
Sollerense’ (primera fase).
Aprovar la factura número 05719, corresponent a la certificació, per un import total de 
nou mil dos-cents setanta-dos euros amb sis cèntims (9.272,06€) amb l’I.V.A. inclòs.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Desestimar l'aprovació de la segona certificació de les obres de l'adaptació i instal·lació 
de la climatització existent en l'edifici central de l'ajuntament 
Desestimar  l'aprovació  de  la  factura  número  5709005404,  corresponent  a  la 
certificació, per un import total de trenta- quatre mil nou-cents quaranta-set euros amb 
vint-i-cinc cèntims (34.947,25€) amb l’I.V.A. inclòs.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar la primera certificació de les obres per a la instal·lació i adequació d'hidrants 
per atendre qualsevol tipus d'emergència.
Aprovar la factura número 19SA1343/1000114, corresponent a la certificació, per un 
import total de vint-i cinc mil cinc-cents vint-i-un euros amb noranta-quatre cèntims 
(25.521,94€) amb l’I.V.A. inclòs.

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  Ford Escort  Cosworth amb matrícula  B-7907-NZ, per 
tenir  més de 25 anys d'antiguitat  o amb matrícula històrica.

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 2020.

Núm. Exp.         Sol·licitant                              Matrícula

2928/2019    P. F. S.           -                       0317GGY

Contracte subministrament material d'obra.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA::
Classificar les ofertes presentades en el següent ordre decreixent:
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EMPRESA Puntuació 

total

Transarbona S.L. 100,00

Can Soler S.A. 82,86

Suliar S.A. 70,00

Serveis i complements Es Raiguer S.L 40,98

Requerir al licitador que ha presentat la millor oferta perquè presenti, en el termini de 
deu dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la recepció del requeriment, la 
documentació  justificativa  del  compliment  dels  requisits   mínims  per  a  contractar, 
segons el que s'estableix a la clàusula 16 dels plecs de clàusules administratives.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir  llicència  a  FAMILIA COLL C.B.  (E57667479),  per  a  les  obres  de  canvi 
parcial de coberta, situades al Camí des Far, 15, Urbanització Muleta, amb referència 
cadastral  3549008DE7034N0001RR  i  qualificació  urbanística  H1  (hotelera),  de 
conformitat  amb els  plànols,  projecte  tècnic,  demés  documentació  presentada  i les 
condicions generals de la llicència, sota la direcció tècnica de J. M. F. M.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir llicència a la Fundación Benéfica Miró-Pastor (G07495666) per a les obres 
d’acabats  d’interior  d’edifici  entre  mitgeres  de  sis  habitatges  i  aparcaments  al  aire 
lliure, situades al carrer Pau Noguera, 62.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir llicència a C. H. (Y5558662J) per a les obres de projecte bàsic de reforma 
interior d’habitatge unifamiliar, situades al carrer Jesús, 5.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir  llicència  a  N.  A.  N.  T.  (42982539-R),  per  a  les  obres  de  construcció  de 
piscina, situades a l’Avinguda d’Astúries, 12.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir llicència a l’entitat Pura Vida Louisa S.L., representada per E. V., per a les 
obres  de  projecte  bàsic  d’un edifici  plurifamiliar  aïllat  de  tres  habitatges,  piscina i 
quatre aparcaments, situades al Carrer Bunyola, s/n.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir llicència a M. J. H. (Y5735950V), per a les obres de rehabilitació d’habitatge 
unifamiliar entre mitgeres, situades al carrer Mallorca, 11.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir llicència a  L. M. R. y A. K. R. per a les obres de legalització de reforma 
interior, situades al carrer Sa Mar, 61.
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La secretària                                                 El President
Sóller, document signat electrònicament al marge
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