
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 24/07/2018.

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 24 de juliol de 2018.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
17 de juliol 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  0788/2018  al 
0856/2018,  dels dies 16, 17, 18, 19 i 20 de juliol de 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  la  relació  de  factures  de  l'expedient  número  4025/2018,  APROVACIÓ 
PROPOSTA DE DESPESES JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA 24/07/2018, per 
import de 17.651,23 euros.

La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.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  4026/2018,  APROVACIÓ  PROPOSTA  DE  DESPESES  AMB 
OBJECCIÓ, per import de 58.915,49 euros.

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 el mes de Juliol de 2018, per una quantitat 
de  CINC  MIL  SISCENTS  VINT-I-SIS  EUROS  AMB  VINT-I-VUIT  CÈNTIMS 
(5.626,28  €),  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 Juliol de 2018, per una quantitat de TRES MIL 
CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (3.178,62 €), 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:
1er.- Aprovar el present expedient de modificació pressupostària per generació 

de  crèdit  per ingressos,  introduint en els estats  d'ingressos i  de despeses del  vigent 
pressupost les següents modificacions:

Estat d'ingressos

Concepte Previsió inicial Crèdit modificat Total previsió
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76103 0 128.582,01 €  128.582,01€

Total import modificació ingressos 128.582,01€

Estat de despeses

Partida Crèdit anterior Crèdit generat Total crèdit

1692/6190500
1692/6190600 
1692/6191200  

0
0
0

 67.121,12€
 28.150,00€
33.310,89

 67.121,12€
 28.150,00€
33.310,89

Total import modificació despeses  128.582,01€

CONTRIBUENT: D. C. C..
CONCEPTE I EXERCICI: I.B.I.U. 2016.
DIRECCIÓ TRIBUTARIA: C/ SA LLUNA, 68.
REF. CADASTRAL: 5922026DE7052S0001QO.
REFERÈNCIA: 32287592
NÚM. DE REBUT: 823545.
IMPORT: 1.918,43 €.
COMPENSACIÓ AMB LIQUIDACIÓ I.B.I.U. 2017 -3ER. TRIM. - REBUT 939530.
IMPORT: 1.074,08 €.
1.- FETS
La  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària,  ACORDA:  la 
devolució a l'interessat del pagament duplicat, per un import de 1.918,43 €, i procedir a 
compensar part d'aquesta quantitat amb la liquidació emesa d'I.B.I.U. (3er. Trimestre 
2017), que ascendeix a 1.074,08 €, retornant-li la quantitat restant de 844,35 €.

Expedient instruït a ran de la instancia presentada per la Sra. Maria Francisca Morell 
Bernat, sol·licitant la devolució de l'import de l'Impost de Béns Immobles de Naturalesa 
Urbana,  emès  al  padró  de  l'exercici  2017,  de  l'immoble  amb  ref.  cadastral 
07061A04012810000KA, per un import de 425,57 € (nominal 405,30€, més 20,27 € de 
recàrrec  ,rebut  núm.  894229),  ja  que  l'havia  abonat  amb  la  Liquidació  d'I.B.I.U. 
corresponent al 2º.Trimestre del 2017, núm. Rebut 906782, per un import de 380,86 €. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar la 
devolució a la interessada, per un import nominal de 405,30€, més 20,27€ de recàrrec, 
en total de 425,57 euros.

CONTRIBUENT: N. G. O.
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2017.
NÚMERO DE REBUT: 858297
MATRICULA: IB 3834 DS
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 58,60 €
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 4
IMPORT DEVOLUCIÓ: 58,60 €
COMPENSACIÓ AMB DEUTE : REBUT 931713 DE IVTM 2018 PER IMPORT DE 
58,60 €
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La  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària,  ACORDA: 
l’aprovació, de la devolució per compensació de l'IVTM 2018 a l'interessat/da per un 
import de 58,60 €.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
CONCEDIR a RESURGAM CAPITAL S.L. (B57929804), LLICÈNCIA per a les obres 
de CONSERVACIÓ I CONSOLIDACIÓ D'HABITATGE, situades a la Carretera de 
Palma, 2, amb referència cadastral 07061A005006500000KM i qualificació urbanística 
NR4.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
NO  AUTORITZAR  A M.  F.  C.  I.  (41391644Q)  el  PROJECTE  D'EXECUCIÓ  de 
demolició  d'una edificació  i  construcció  de  nou habitatge,  a  l'avinguda Juli  Ramis, 
23-A.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
CONCEDIR  LLICÈNCIA  a  D.  A.  U.  (43.140.386E)  per  a  les  obres  de 
CONSTRUCCIÓ  DE  PISCINA,  situades  a  la  parcel.la  1313  del  polígon  4,  amb 
referència cadastral 07061A004013130000KY i qualificació urbanística NR-3.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
CONCEDIR a X. i J. F. (Y0123426E/Y0123424C), LLICÈNCIA per a les obres de 
PROJECTE  BÀSIC  D'UN  HABITATGE  UNIFAMILIAR  AÏLLAT  I  PISCINA 
ANNEXA,  situades  al  CARRER PUERTO RICO,  16,  SOLAR 57,  amb referència 
cadastral 4359008DE7045N0001XW i qualificació urbanística CJP3.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
CONCEDIR  a  G.  D.  F.  i  P.  L.  F.,  LLICÈNCIA per  a  les  obres  de  REFORMA 
D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, situades a la Carretera de Deià,  83 -Urb. 
Bens d'Avall-, amb referència cadastral 1532210DE7013S i qualificació del sòl ARIP.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir a M. A. A. (43156798N) i M. L. F. (43145645Z), LLICÈNCIA per a les obres 
d'AMPLIACIÓ  D'HABITATGE  EXISTENT  I  PISCINA  AMB  DEMOLICIÓ 
D'EDIFICACIONS  EXISTENTS,  situades  a  POL.  1,  PARC.  174,  amb  referència 
cadastral 07061A001001740000KD i qualificació urbanística NR3.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
CONCEDIR  LLICÈNCIA  a  M.ª.  M.  N.  M.  (43.155.317A)  per  a  les  obres  de 
CONSTRUCCIÓ  DE  PISCINA,  situades  a  la  parcel.la  1255  del  polígon  4,  amb 
referència cadastral 07061A004012550000KL i classificació de sòl rústic protegit ARIP 
2.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
DENEGAR a I. i L. D., representats per G. S. M., la llicència d'ampliació d'habitatge i 
construcció de piscina, al camí de Ses Argiles, 17 (polígon 2, parcel.les 66 i 70).

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
CONCEDIR a F. A. B. (43123076P), LLICÈNCIA per a les obres de CANVIAR LA 
COBERTA I  REPASSAR LA FAÇANA, situades  a  CAMÍ DE SA FIGUERA, 69, 

Tauler d'avisos



POLÍGON  4  PARCEL·LA 414,  amb  referència  cadastral  07061A004140000KF  i 
qualificació urbanística NR-3.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Binissalem i l'Ajuntament 
de Sóller,  per al  reforç de les plantilles policials per circumstàncies especials o per 
causes extraordinàries, per a un període de quatre anys a partir de la data de la seva 
signatura.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Inca i l'Ajuntament de Sóller, 
per  al  reforç  de  les  plantilles  policials  per  circumstàncies  especials  o  per  causes 
extraordinàries, per a un període de quatre anys a partir de la data de la seva signatura.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Adjudicar  a  l'empresa  UTE MARPORT SUNBEACH SL la  llicència  d’ús  comú 

especial per a l’explotació dels serveis de temporada corresponents als LOTS A i 
C.

2.Adjudicar a E. A. L. la llicència d’ús comú especial per a l’explotació dels serveis de 
temporada corresponent al LOT B.

La Junta de Govern  Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:

3.Classificar les ofertes presentades en el següent ordre decreixent:
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Contractació/patrimoni

Oferta  tècnica. 
Criteris 
avaluables 
mitjançant 
judici  de  valor 
(Punts)

Criteris avaluable mitjançant fórmules TOTAL

Períodes 
gratuïts
de 
manteniment 
(mesos)

Punts Oferta 
econòmica

Punts Augment 
termini
de garantia

Punts

PLATAFORM
A 
COMERCIAL 
DE  RETAIL 
S.A.U.

0,00 12,00 10,00 23.222,73€ 70,00 0,00 0,00 80,00

DIBAUTO 
PLUS S.A.

9,00 0,00 0,00 23.300,00€ 69,77 0,00 0,00 78,77

4.Requerir a l’entitat PLATAFORMA COMERCIAL DE RETAIL S.A.U. per tal que, dins del termini de set dies hàbils des de la data de l’enviament 
de la comunicació, aporti el comprimís al qual es refereix l’article 75.2 de la LCSP i la documentació justificativa que disposa efectivament dels  
mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme a l’article 76.2 de la LCSP.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:



Contractació/patrimoni

Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sóller, el Grup Serra i la Universitat de les Illes Balears per a la digitalització del setmanari 
SÓLLER i la seva publicació a la biblioteca digital de les Illes Balears.

La secretària.                                                 El Batle

Sóller, document signat electrònicament al marge
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