
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 28/03/2017

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 28 de març de 2017:

S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
21 de març de 2017.

 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 252 al 262/2017, dels 
dies 21,22,23 i 24 de març de 2017.

Expedient 1477/2017. Aprovació de Factures.
S'acorda per unanimitat i en votació ordinària aprovar la relació de factures de l'expedient 
número 1477/2017, PROPOSTA DE DESPESES JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DIA 28/03/2017, per import de/d' 389.882,15 euros.

Expedient 1463/2017. Reconeixement del Dret a la Devolució d'Ingressos Indeguts.
Atès l'expedient instruït a ran de la instància presentada per la Sra. M.A.J., sol·licitant la 
devolució  de  l'import  de  40  €,  per  pagament  duplicat,  de  la  sanció  núm.  butlletí 
0648200452897, expedient núm. 2017000000200, i al haver efectuat el pagament d’un 
ingrés de Dret Públic de caràcter municipal i posteriorment s’ha posat de manifest la no 
procedència de dit ingrés, aportant els justificants que acrediten el pagament.
Atès que el Departament de Recaptació ha constatat la procedència de la devolució.
D'acord amb els següents preceptes legals a l'expedient:
Article  14.1  a)  del  R.D.  2/2004 de  5  de  Març,  pel  qual  s’aprova  el  TR de  la  Llei  
d’Hisendes Locals.
Article 32 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA aprovar la 
devolució a la Sra. M.A.J., per un import total de 40 euros.

Expedient 1438/2017. Declaració d’Exempció de l’Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica (per minusvalidesa).
Atès  l'expedient  1438/2017  del  negociat  de  Serveis  Socials  relatiu  a  sol·licitud 
d'exempció de l´impost de circulació per persona amb discapacitat, 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. 1438/2017. A.B.C.
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Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.

Expedient 1382/2017. Devolució de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per 
baixa definitiva o baixa temporal.
Atesa la instància presentada pel contribuent de referència, que ha efectuat el pagament 
de l’import total de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i el vehicle en qüestió 
ha estat donat de baixa a la Direcció General de Trànsit.
Atès que l'interessat/da ha sol·licitat formalment que es procedeixi a efectuar la devolució 
de la part proporcional de l’import abonat, adjuntant els justificants que acrediten la baixa 
i el pagament de l’impost.
Vist que la Unitat de Recaptació ha constatat el cobrament de l’impost i la veracitat de la 
baixa del vehicle.
A dit expedient se li apliquen els següents preceptes legals:
Article 5.3 de l’Ordenança reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Article 96.3 i l’article 14.1 a) del R.D. 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el TR de la 
LLei d’Hisendes Locals.
Article 32 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
La  Junta  de  Govern  Local  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària,  acorda  aprovar  la 
devolució de la fiança a M.D.C. per un import de 54,53 €.

Expedient 1441/2017. Aprovació del Padró fiscal i notificació col·lectiva.
Fet  pel  negociat  de  Rendes  i  Exaccions  el  padró  de  recollida  domiciliària  de  fems, 
corresponent al segon termini de l'exercici corresponent a l'any 2017.
Vista la documentació presentada, la Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació 
ordinària, ACORDA:
Primer.-  Aprovar  inicialment  el  padró  esmentat  per  import  total  de  CINC-CENTS 
TRENTA-SET MIL SET-CENTS  VUITANTA-TRES  EUROS  I  QUARANTA-CINC 
CTS. (537.783,45 €).
Segon.- Exposar-lo públicament, al BOIB i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, per termini 
de 15 dies hàbils.  En cas de què no se presentin reclamacions durant aquest termini 
l'acord esdevindrà definitiu.
Tercer.- Comunicar aquest acord als negociats afectats.

Expedient 1433/2017. Reconeixement del Dret a la Devolució d'Ingressos Indeguts.
Atès l'expedient instruït  arran  de  la  instància  presentada pel  Sr.  J.N.T.,  sol·licitant  la 
devolució de l'import de 7,60, corresponent a l'IVTM 2017, matricula 9923-JFK, per 
pagament duplicat, i al haver efectuat el pagament d’un ingrés de Dret Públic de caràcter 
municipal i posteriorment s’ha posat de manifest la no procedència de dit ingrés, aportant 
els justificants que acrediten el pagament.
Vist que el Departament de Recaptació ha constatat la procedència de la devolució.
D'acord amb els preceptes legals a l'expedient:
Article  14.1  a)  del  R.D.  2/2004 de  5  de  Març,  pel  qual  s’aprova  el  TR de  la  Llei  
d’Hisendes Locals.
Article 32 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA aprovar la 
devolució a l’interessat, J.N.T., per un import total de 7,60 euros.
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Expedient 1346/2017. Liquidacions pendents relatives a l’import de l’increment del 
valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Atès que el Registre de la Propietat núm. 8 de Palma de Mallorca, contractat per aquest 
Ajuntament, pel càlcul i la emissió dels rebuts corresponents a l'impost sobre l'Increment 
del  Valor  del  Terrenys de  Naturalesa  Urbana,  ha  remés una  relació  de  liquidacions, 
d'exercicis anteriors, pendents de cobrament, de diversos contribuents, per un import total 
de 59.009,70 euros.
Atès  que  la  Unitat  de  Recaptació  ha  posat  en  coneixement  a  la  Junta  de  Govern 
l'esmentat  llistat  i  ha  proposat  la  notificació  a  cada  contribuent  del  deute,  amb els 
períodes voluntaris corresponents, i després, finalitzats els terminis, en procedirà a la via 
executiva.
La  Junta  de  Govern,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària  ACORDA aprovar  les 
esmentades liquidacions que figuren en l'expedient 1346/2017, per un import total de 
59.009,70 €.

Expedient 52/2017. Contracte d’obres per procediment negociat sense publicitat - 
Aprovació del pla de seguretat i salut.
Atès que la Junta de Govern, a la sessió de dia 7 de març de 2017, va acordar adjudicar a 
l'empresa MELCHOR MASCARÓ S.A.U. el contracte de les obres de pavimentació i 
adequació dels carrers Cetre i Victòria 11 de Maig per un import màxim de quaranta-nou 
mil  dos-cents  vuitanta-dos  euros  amb  vint-i-nou  cèntims  (49.282,29€)  més  deu-mil 
tres-cents quaranta-nou euros amb vint-i-vuit cèntims (10.349,28€) en concepte d'I.V.A.
Atès que el contractista ha presentat els plans de seguretat i salut fonamentats en els 
estudis de seguretat i salut inclosos en els projectes de les obres i en vista de l'informe 
favorable emès per part dels serveis tècnics municipals.
En  base  a  l'article  7.2  del  Real  Decret  1627/1997,  de  24  d'octubre,  per  el  qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, la 
Junta de Govern ACORDA:
Primer.-  Aprovar  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  presentat  per  l'empresa  MELCHOR 
MASCARÓ S.A.U. per les obres de pavimentació i adequació del C/ Cetre.
Segon.-  Aprovar  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  presentat  per  l'empresa  MELCHOR 
MASCARÓ S.A.U. per les obres de pavimentació i adequació del C/ Victòria 11 de 
Maig.
Tercer.- Nomenar als Srs. G.B.C. i F.M.B. com a directors de les obres i coordinadors de 
seguretat i salut.
Quart.- Notificar aquest acord a l'interessat i als negociats afectats.

Expedient  558/2017.  Procediment  per  Convocar un  Concurs  (Festes)-Premi  del 
Concurs de Cartell i Programa Sa Fira 2017.
Atesa la proposta de la regidoria de Transparència i Participació Ciutadana, referent a la 
convocatòria  del  Concurs  del  Cartell  i  del  Programa de  la  Fira  2017,  així  com de 
l'aprovació dels premis que s'atorguen, ajuda nominativa del capítol 4 del pressupost de 
festes, la Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Concedir els premis que s'indiquen a continuació:
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Premi concurs cartell i programa............................ 400 €
Premi concurs dibuix escolar.................................. 100 €
Total ....................................................................... 500 €
Segon.- Notificar-ho a l'interessat i als negociats afectats.

Expedient 1389/2017. Devolució de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per 
baixa.
Atesa la instància presentada per s’Oca Set C.B, que ha efectuat el pagament de l’import 
total de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i el vehicle en qüestió ha estat 
donat de baixa a la Direcció General de Trànsit.
Atès que l'interessat/da ha sol·licitat formalment que es procedeixi a efectuar la devolució 
de la part proporcional de l’import abonat, adjuntant els justificants que acrediten la baixa 
i el pagament de l’impost.
Atès que la Unitat de Recaptació ha constatat el cobrament de l’impost i la veracitat de la 
baixa del vehicle.
D'acord amb els següents preceptes legals:
Article 5.3 de l’Ordenança reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Article 96.3 i l’article 14.1 a) del R.D. 2/2004 de 5 de Març, pel qual s’aprova el TR de la 
LLei d’Hisendes Locals.
Article 32 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
La  Junta  de  Govern,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària,  ACORDA aprovar  la 
devolució a s’Oca Set C.B, per un import de 92,78 € per compensació.

Expedient 1148/2017. Autorització ocupació CEIP es Fossaret.
Atès l'expedient 1148 relatiu autorització ocupació CEIP es Fossaret, i atesa la voluntat 
de  la  regidora  d'educació  Sra.  Mari  Cruz  Enseñat  i,  vist  l'informe  de  la  Tècnic  de 
Joventut, la Junta de Govern, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- Autoritzar l'ocupació del CEIP es Fossaret per a la celebració d'una activitat de 
temps lliure infantil i juvenil anomenada Tallers de Pasqua 2017 durant els dies 18, 19, 
20 i 21 d'abril de 2017 de dilluns a divendres de 9 a 14 h per una capacitat de 50 infants 
de 3 a 12 anys, sempre i quan:
1.- El  sol·licitant es faci  responsable de l'organització i  del  desenvolupament de dita 
activitat, així com de respectar el mobiliari i la instal·lació, assumint la responsabilitat de 
netejar, els espais emprats i respondre econòmicament dels possibles desperfectes que es 
puguin  ocasionar  durant  el  desenvolupament  de  l'escola  de  temps  lliure.2.-  L'espai 
autoritzat per ús d'activitats s'han de coordinar degudament amb la direcció de l'escola i 
comptar amb la seva autorització.3.- El sol·licitant ha de comptar amb les autoritzacions 
oportunes  i  de  compliment  obligat  per  desenvolupar  activitats  infantils  i  juvenils  de 
temps  lliure  o  d'altres  que  fossin  objecte  d'aplicació.4.-  El  no  compliment  de  les 
obligacions per part del sol·licitant, l'Ajuntament de Sóller, previ informe corresponent, 
podrà denegar posteriors sol·licituds d'ús i/o prendre les.
Segon.- Notificar l'acord als interessats i als negociats afectats.

Expedient 1515/2017. Aprovació de Factures amb objecció.
Vists els informes emesos per la Intervenció municipal de cada una de les factures que a 
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continuació es relacionen:
AUTOLAVADO SOLLER C.B. NETEJA EXTERIOR VEHICLES POLICIA LOCAL 
48,28  €ESTUDIS  I  FEINES  TECNIQUES  CLINICA  VETERINARIA 
GALMESMARTINEZ,  CB  DESPESES  VETERINARIES  D'ANIMALS 
ABANDONATS FERITS O MALALTS D'ESPAIS PUBLICS, ESTERILITZACIONS 
DE MOIXOS, FEBRER 2017 630,00€FUNDACIO NATURA PARC CONVENI DE 
COL.LABORACIO  24H.  365  DIES  DE  RECOLLIDA D'ANIMALS  DOMESTICS 
ABANDONATS DEL 18/01/17 A 18/02/17 830,06€IMPREMTA CALATAYUD C.B. 
SUBM.  PLAQUES  DE  VINIL  PER  POSSAR  AL  CAMP  DE  FUTBOL 
36,30€CONTROL  I  ACTUALITZACIO  TERRITORIAL,  S.L.  SUPORT  AL 
DEPARTAMENT DEL CATASTRE I RECAPTACIO, FEBRER 2017 1.730,00€
Atès l'article 218 del text refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes Locals (RDL 
2/2004 de 5 de Març) que permet al Batle-President de la Corporació presentar al Ple, 
informe justificatiu de la seva actuació referent a les resolucions adoptades contràries a 
les objeccions,  i  fent ús d'aquesta possibilitat  de justificació no en seu plenària sinó 
davant  d'un  altre  òrgan col·legiat,  tal  com és  aquesta  Junta  de  Govern  que  posa  de 
manifest que tampoc està d'acord amb els vicis o defectes legals exposats, de tal manera 
que és voluntat dels membres que conformen aquesta Junta esvair-los i en conseqüència 
donar ordres als negociats corresponents per tal d'esmenar-los. Es posa de manifest també 
que és una situació no generada per aquest Consistori, sinó que és una problemàtica ja 
trobada per aquesta Corporació constituïda amb data 13 de juny de 2015, fruit de les 
eleccions del passat 24 de maig de 2015. Atès que és de justícia suposar que els béns o 
serveis subministrats i que han generat les factures que són objecte d'objecció, no han 
estat prestats unilateralment per part del subministrador, sinó com a conseqüència de les 
ordres o instruccions rebudes de l'Ajuntament i que per altra part, el no reconeixement de 
l'obligació de cada un dels esmentats subministraments, serveis, obres o subvencions pot 
representar la paralització de serveis municipals bàsics, en detriment de l'interès general, 
així com una vulneració del Principi de prohibició d'enriquiment injust en determinats 
casos. Atès que l'article 217 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(RDL  2/2004  de  5  de  Març)  confereix  al  Batle  la  competència  de  resolució  de 
discrepàncies formulades per la Intervenció municipal i atès que per decret de batlia 398 
de  data  02/07/2015 es  delega  en  la  Junta  de  Govern  la  resolució  de  les  objeccions 
formulades. Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària, 
ACORDA:  Primer.-  Resoldre  l'objecció  formulada  per  la  Intervenció  municipal  i 
procedir al reconeixement de l'obligació de les despeses i/o factures relacionades al llistat 
adjunt, per un import de 3.274,64€.Segon.- La temporalitat de la mesura adoptada mentre 
es solucionen per part dels negociats afectats les deficiències detectades i exposades per 
la Intervenció Municipal.Tercer.- Donar compte al Ple de l'esmentat acord en la propera 
sessió.

Expedient 1635/2016. Responsabilitat Patrimonial de L'Administració Pública.
Atès l’expedient 1635/16 (Exp. paper 08/2016) de Responsabilitat Patrimonial, instruït 
arran d’instància presentada pel Sr. M.T.V., el dia 9 de febrer de 2016, sol·licitant la 
compensació  dels  danys  ocasionats  a  la  sepultura  251  per  les  arrels  d'un  arbre  del 
cementiri.
Atesos els informes on es considera que s'ha d'assumir la responsabilitat, la Junta de 
Govern, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.-  Aprovar  la  sol·licitud  presentada  pel  Sr.  M.T.V.,  per  compensar  els  danys 
ocasionats a la sepultura 251, per un import total de 1589,06€, corresponents als treballs 
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per arreglar la sepultura i el permís d'obra.
Segon.- Iniciar, segons l'acord de la Comissió de Patrimoni de dia 14 de febrer de 2017, 
els tràmits per a la tala de l'arbre que ha ocasionat els danys a la sepultura.
Tercer.- Remetre l’acord a la companyia asseguradora per que aboni la quantitat indicada.
Quart.- Notificar-ho a la persona interessada i negociats afectats.

Expedient 1445/2017. Aprovació del Padró fiscal i notificació col·lectiva.
Fet  pel  negociat  de  Rendes  i  Exaccions  el  padró  de  recollida  domiciliària  de  fems, 
corresponent al segon termini de l'exercici corresponent a l'any 2017.
Vista la documentació presentada, la Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació 
ordinària, ACORDA:
Primer.  Aprovar  inicialment  el  padró  esmentat  per  import  total  de  CINC-CENTS 
TRENTA-SET MIL SET-CENTS  VUITANTA-TRES  EUROS  I  QUARANTA-CINC 
CTS. (537.783,45 €) .
Segon. Exposar-lo públicament, al BOIB i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, per termini 
de 15 dies hàbils.  En cas de què no se presentin reclamacions durant aquest termini 
l'acord esdevindrà definitiu.
Tercer. Comunicar aquest acord als negociats afectats.

Expedient 1221/2017. Autorització Activitat no Permanent Menor (Esports).
En relació a l'expedient 1221/2017 relatiu a la Cursa Infantil de Sóller inclosa al «IV 
Circuit  Curses  Infantils  Serra  Tramuntana  2017»,  atesa  la  documentació  inclosa  a 
l'expedient,  atès  l'informe  favorable  de  l'enginyer  municipal  i  atesa  la  Proposta  del 
Regidor d'Esports de  l’Ajuntament de Sóller,  Sr.  Jaume Servera,  la  Junta de Govern 
Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- Atorgar la corresponent llicència d'activitat a la Direcció Insular d'Esports del 
Consell de Mallorca per la celebració de la «Cursa Infantil de Sóller inclosa al IV Circuit 
de Curses Infantils Serra de Tramuntana 2017», a celebrar el proper dissabte 8 d'abril de 
2017 a la zona del Polígon de Son Angelats i voltants.
Segon.- Notificar l'acord a les persones interessades i als negociats afectats.

Expedient  1019/2017  de  RR.HH,  Prova  psicotècnica  per  als  policies  locals  que 
porten armes de foc.
Atès l'expedient 1019/2017, del negociat de Recursos Humans, instruït amb motiu de la 
necessitat legal de realitzar unes proves periòdiques de tipus psicotècniques per als agents 
de  la  policia  local  que  portin  armes  de  foc  i  de  la  seva  superació  perquè  puguin 
portar-les.Atès  l'informe  del  subinspector  obrant  a  l'expedient.  Atès  el  pressupost 
presentat  per  l'empresa  CALIDAD,  ORGANIZACIÓN  Y  SERVICIOS,  S.L.,  CIF 
B-57058109, que puja a la quantitat de 4.646,40 € amb l'IVA inclòs i informant sobre la 
metodologia a seguir per fer la prova psicotècnica.Atesa la proposta de despesa signada 
per la intervenció municipal (exp. 1435/2017).Per tot l'exposat anteriorment, la Junta de 
Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votacio  ordinària,  ACORDA:Primer.-  Aprovar  la 
contractació  de  l'empresa  CALIDAD,  ORGANIZACIÓN  Y SERVICIOS,  S.L.,  CIF 
B-57058109, per a la realització de les proves de tipus psicotècniques als agents de la 
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policia local que porten armes de foc, el pressupost de la qual puja a la quantitat de 
4.646,40 € amb l'IVA inclòs.
Segon.- Notificar-ho a les persones i negociats afectats.

Expedient 1437/2017. Sol·licitud d'Ajudes Econòmiques de Serveis Socials.
Atès l’expedient 1437/2017 del negociat de Serveis Socials relatiu a la concessió d'una 
ajuda econòmica d'urgent i greu necessitat,  vist l'informe tècnic favorable que obra a 
l'expedient, la Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Primer.-  Aprovar  un  ajud  econòmic  d'urgent  i  greu  necessitat,  a  A.R.  amb  DNI: 
Y0590261A, per la quantitat de 400€.Ingressar directament al c.c d'Acció Social nª ES65 
0075 6811 5206 0157 0635.
Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.

Expedient 888/2017. Contractació del servei de suport socioeducatiu (educadors de 
carrer). Errada material.
Atès que la Junta de Govern, en data 14 de març de 2017, va acordar aprovar l'expedient 
de contractació, mitjançant procediment obert i diversos criteris d'adjudicació, del servei 
de  suport  socioeducatiu  (educadors  de  carrer),  amb una durada  total  de  quatre  anys 
prorrogables a un any més i un import màxim de cent setanta-vuit mil noranta-sis euros 
amb  cinquanta-nou  cèntims  (178.096,59€)  més  disset-mil  vuit-cents  nou  euros  amb 
seixanta-sis cèntims (17.809,66€) en concepte d'I.V.A.. Això en base a l'informe emès per 
la cap del negociat de serveis socials sobre la necessitat de procedir a contractar la figura 
de educador/a de carrer per tal de garantir la cobertura de l'atenció social a persones i 
famílies  en  risc  d'exclusió  social,  així  com  la  de  prestar  serveis  d'intervenció 
socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.
Atès que s'ha detectat un error material en relació a l'import total del contracte, la Junta 
de Govern ACORDA:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació,  mitjançant procediment obert  i  diversos 
criteris d'adjudicació, del servei de suport socioeducatiu (educadors de carrer), amb una 
durada  total  de  quatre  anys  prorrogables  a  un any més i  un  import  màxim de  cent 
noranta-cinc  mil  nou-cents  sis  euros  amb  vint-i-cinc  cèntims  (195.906,25€)  més 
dinou-mil cinc-cents noranta euros amb seixanta-tres cèntims (19.590,63€) en concepte 
d'I.V.A.
Segon.-  L'import  màxim  del  present  exercici  serà  de  vint-i-nou  mil  tres-cents 
vuitanta-cinc  euros  amb  noranta-quatre  cèntims  (29.385,94€)  més  dos-mil  nou-cents 
trenta-vuit euros amb cinquanta-nou cèntims (2.938,59€) en concepte d'I.V.A.
Tercer.-  Aprovar  el  Plec  de  Clàusules  Administratives  Particulars  i  el  de  condicions 
tècniques que regiran el procediment.
Quart.- Declarar la urgència en la tramitació en base a l'informe emès per part de la Cap 
de Serveis Socials.
Cinquè.- Publicar l'anunci de licitació en el Butlletí Oficial i en el Perfil del Contractant, 
perquè durant el termini de vuit dies els interessats puguin presentar les proposicions que 
estimin pertinents.

La secretària.                                                 El Batle
Sóller, document signat electrònicament al marge

Tauler d'avisos
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