
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 30/01/2018

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 30 de gener de 2018.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar les actes de la sessió anterior,  
de 23 de gener 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  0043/2018  al 
0082/2018,  dels dies 22, 23, 25 i 26 de gener de 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar la relació de factures de l'expedient número 480/2018, aprovació proposta de 
despeses Junta de govern 30/01/2018, per import de 46.864,46 euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Aprovar el projecte de les obres de reforma del C/ Marina (Port de Sóller) per un 
import màxim de 67.122,84€.
2.Que es dugui a terme el replanteig del projecte d'obres, de conformitat amb l'article 
126 Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Real Decret  
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
3.Aprovar  l'expedient  de  contractació  de  les  obres  per  procediment  negociat  sense 
publicitat.
4.Aprovar el plec de clàusules que regirà la licitació.
5.Trametre invitació a participar almenys a tres empreses especialitzades.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: Aprovar la 
bonificació del cinquanta per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica  del  vehicle  Toyota  Yaris  Hibrid  amb  matrícula  3550-JRF,  per  vehicles 
elèctrics, híbrids i/o que utilitzin per el seu funcionament exclusivament fonts d'energia 
no contaminant. Aquest acord tendrà efectes a partir de l'exercici 2018.

La  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària,  ACORDA:  la 
desestimació de la bonificació del cinquanta per cent de la quota de l'Impost sobre 
vehicles de tracció mecànica del vehicle  Toyota Auris Active 1.8 VVT- Hybrid, amb 
matrícula  4889-KCX,  per  vehicles  elèctrics,  híbrids  i/o  que  utilitzin  per  el  seu 
funcionament  exclusivament  fonts  d'energia  no  contaminant,  ja  que  te  obligacions 
tributàries pendents amb l'Ajuntament a data de 15 de gener de 2018. Aquest acord 
tendrà efectes a partir de l'exercici 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar la 
bonificació del cinquanta per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica  del  vehicle  Toyota  Rav4  Hibrid  amb  matrícula  8086-KCR,  per  vehicles 
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elèctrics, híbrids i/o que utilitzin per el seu funcionament exclusivament fonts d'energia 
no contaminant. Aquest acord tendrà efectes a partir de l'exercici 2018.

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 
exempció de l’impost de circulació per discapacitat. L´exempció serà efectiva a partir 
del 2018.
Núm. Exp.  Sol·licitant Matrícula
455/2018     P. A. R. º 5280JPK
Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- Aprovar la següent relació de quantitats econòmiques d'ajut que es dóna als 
treballadors familiars d'aquest Ajuntament per desgast del seu vehicle particular:
Que s'aprovi el pagament de les següents quantitats
E. G. .................. 850€
M. P. .................. 850€
C. P. M. .............. 850€
J. A..………........850€
Mª P. R. ............. 850€
J. P...................... 425€
Mª Ll. R..............425€
I. S. .................... 283€
Total ................ 5.383€
Segon.- Notificar-ho als interessats i als negociats afectats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
.Atorgar  els  premis  del  concurs  de  projectes  per  a  la  selecció  de  les  propostes 
arquitectòniques per a  la  rehabilitació del  teatre  ‘Defensora Sollerense’ tal  i  com a 
continuació s’especifica:
Primer premi  (8.000,00€):  P.  F.  G.  i  J.  R.  G.  G.  (CUAQ ARQUITECTOS).  Lema: 
CANDILEJAS.
Segon  premi  (3.500,00€):  G.  R.  V.-R.  (GRAS  ARQUITECTURA S.L.P.).  Lema: 
VELVET.
Tercer premi (3.500,00€): J. P. F., M. V. i F. i M. O. S.. Lema: 502.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: 
Primer.- Concedir a les escoles participants a la Rueta, una ajuda econòmica de 50 € 
cada una.

10 escoles.........................................................   500 €   

Concedir els premis de sa Rua següents: 

1r Premi carrosses: ............................................      600 €
2n Premi carrosses .................................................     400 €
3r premi carrosses.....................................................   300 €
1r Premi comparsa ................................................     400 €
2n Premi comparsa.................................................    300 € 
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3r premi comparsa.................................................     200 €
1r. Premi individual .................................................    250 €
2n Premi individual .................................................    200 €
3r Premi Individual...................................................    150 €
Xaranga més animada   200 €

Total .......................................................................    3,500 €

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Adjudicar a l’associació de la tercera edat de Sóller la concessió administrativa d’ús 
privatiu de l’edifici municipal ubicat al C/ Bisbe Mateu Colom 5, qualificat com a bé 
de domini públic.
2.El  contracte  s’haurà  de  formalitzar  en  document  administratiu,  en  el  qual  es 
transcriuran els drets i deures d’ambdues parts i que han estat enumerats en el plec. 
Qualsevol de les parts podrà sol·licitar elevar a escriptura pública el contracte, essent en 
aquest cas a compte seu les despeses que s’originin.
3.Notificar  el  present  acord  a  l'adjudicatari  emplaçant-los  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.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: Aprovar la  
bonificació del  per  cent  per  cent  de  la  quota  de  l'Impost  sobre  vehicles de  tracció 
mecànica del  vehicle  Suzuki Santana 413 Samurai  amb matrícula  IB-6302-BH, per 
tenir més de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica. Aquest acord tendrà efectes 
a partir de l'exercici 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar la 
bonificació del  per  cent  per  cent  de  la  quota  de  l'Impost  sobre  vehicles de  tracció 
mecànica del vehicle motocicleta Gilera RC 125 amb matrícula BI-7828-BC, per tenir 
més de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica. Aquest acord tendrà efectes a  
partir de l'exercici 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar la 
bonificació  del  per  cent  per  cent  de  la  quota  de  l'Impost  sobre  vehicles  de  tracció 
mecànica del vehicle motocicleta Morini 500 Standart amb matrícula M-9416-DW, per 
tenir més de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica. Aquest acord tendrà efectes 
a partir de l'exercici 2018.

La secretària.                                                 El Batle

Sóller, document signat electrònicament al marge
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