
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 5/09/2017

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 5 de setembre de 2017.

S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
29 d'agost 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 684 al 695/2017, dels 
dies 128, 29, 30 i 31 d'agost i 1 de setembre de 2017.

Atesa la instància presentada per 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 Tràfic.
La  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària,  ACORDA:  la 
devolució a l'interessat/da per un import de 14,65 €.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Primer: Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, per beca escoleta d'estiu a 
K.d.M.A.E.E. amb DNI: Y2694315V per la quantitat de 300€
Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.

Atesa la instància presentada per 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 Tràfic.
La  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària,  ACORDA:  la 
devolució a l'interessat/da per compensació per un import de 32,47 €.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Primer: Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, per transport escolar a 
M.S.S. amb DNI: 43095905T per la quantitat de 450€.
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  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
3885/2017 C.P.H. 8658JNW
Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.

Tauler d'avisos



Atesa la instància presentada per 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 Tràfic.
La  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària,  ACORDA: 
l’aprovació, de la devolució per compensació, a l'interessat/da per un import de 71,65 
€.

Fet pel negociat de Rendes i Exaccions el padró de recollida domiciliària de fems, 
corresponent al quart 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-VUIT MIL VINT I SIS EUROS I VINT I QUATRE CTS. (538.026,24 €) .
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.”

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, Acorda:
1.Adjudicar el contracte menor de subministrament d'un software per a la redacció de 
projectes tècnics a l'empresa CYPE INGENIEROS S.A.
2.L'import  total  del  contracte  es  de  mil  quatre-mil  set-cents  setze  euros  amb 
cinquanta-vuit cèntims (4.716,58€) amb l'IV.A. inclòs
3.Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària i als negociats afectats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, Acorda:
1.Adjudicar  el  contracte  menor  del  servei  de  redacció  d'un  pla  d'usos  de  l'edifici 
municipal 'DEFENSORA' a l'empresa MES CULTURA TURISME I PATRIMONI SL.
2.L'import total del contracte es de mil cinc-cents setanta-tres euros (1.573,00€) amb 
l'IV.A. inclòs
3.Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària i als negociats afectats.

Fet  pel  negociat  de  Rendes  i  Exaccions  el  padró  de  l'Impost  sobre  Activitats 
Econòmiques  (IAE),  d'acord  amb  les  dades  facilitades  per  la  Agencia  Tributaria, 
corresponent a l'exercici 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 SETANTA-DOS MIL 
QUATRE-CENTS  CINQUANTA-TRES  EUROS,  AMB  SEIXANTA-TRES 
CÈNTIMS. (72.453,63 €) .
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.”

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  la  relació  de  factures  de  l'expedient  número  3986/2017,  APROVACIÓ 
PROPOSTA DE DESPESES JUNTA DE GOVERN DE 05/09/2017,  per  import  de 
16.337,11€ euros.

Tauler d'avisos



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

Tauler d'avisos
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