
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 19/09/2017

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 19 de setembre de 2017.

S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
12 de setembre 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 706 al 720, dels dies 
11, 13 i 15 de setembre de 2017.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Primer.- Aprovar la bonificació de tarifa del servei públic d'Escola Municipal de Sóller 
següent:
Sol·licitant Bonificació
M.ª A.L.A. 50% sobre la tarifa mensual del servei
Segon.-Fer efectiva aquesta bonificació des de setembre de 2017 fins a juny de 2018
Tercer.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar la 
compensació de 2,107,22 € corresponent al total de la factura presentada per l'empresa 
Nivi,  corresponent  al  mes  de  juny  de  2017  amb l'import  recaptat  de  les  multes  a 
estrangers  i  en  virtut  del  Conveni  d'adhesió  esmentat,  que  han suposat  un total  de 
4.050,00 €.

La Junta de Govern Local,  per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar 
els interessos corresponents al préstec que el Consorci del Pla D de Sóller va contractar 
l'any 2006 amb el banc BMN per a la construcció del Poliesportiu de Son Angelats, 
corresponents al tercer trimestre de 2017, per un import global de 344,20 € 

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
4067/2017 M.R.P.D. 7072CWS

Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.
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La Junta de Govern, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Adjudicar  el  contracte  menor  del  servei  d'elaboració  d'un  estudi  de  viabilitat 
econòmica  de  l'escoleta  infantil  municipal,  així  com  l'estudi  de  la  contraprestació 
econòmica  reclamada  per  l'actual  gestora  del  servei,  ASSOCIACIÓ  OMNIUM 
EDUCATIU.
2.L'import total del contracte es de mil sis-mil cinquanta euros (6.050,00€) 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.Aprovar l'expedient del contracte de subministrament de tres vehicles amb destinació 
a  la  policia  local  (rènting  sense  opció  de  compra),  mitjançant  procediment  obert  i 
diversos criteris d'adjudicació, amb una durada total de quaranta-vuit mesos i un import 
màxim de cent cinquanta-vuit mil quatre-cents euros (158.400,00€) més trenta-tres mil 
dos-cents seixanta-quatre euros (33.264,00€) en concepte d'IVA.
2.L'import  màxim del  present  exercici  serà  d'onze  mil  nou-cents  setanta-nou euros 
(11.979,00€) amb l'I.V.A. inclòs.
3.Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el de condicions tècniques 
que regiran el procediment.
4.Publicar  l'anunci  de  licitació  en  el  Butlletí  Oficial  i  en  el  Perfil  del  Contractant, 
perquè durant el termini de quinze dies els interessats puguin presentar les proposicions 
que estimin pertinents.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Autoritzar a O.C.G., el projecte d'execució per a la reforma i canvi parcial de coberta a  
l'habitatge  situat  a  la  parcel.la  2510  del  polígon  4  -camí  de  can  guida,  13,  de 
conformitat  amb els plànols,  demés documentació presentada i  les condicions de la 
llicència.

La Junta de Govern, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir a K.M., llicència per a les obres de projecte bàsic de reforma i ampliació 
d'habitatge  unifamiliar,  situades  al  carrer  Alaró  núm.  26,  amb  referència  cadastral 
4149003de7044n0001ri i qualificació urbanística de sòl urbà amb qualificació cjp3, de 
conformitat  amb els plànols,  projecte tècnic i  demés documentació presentada i  les 
condicions generals de la llicència, sota la direcció tècnica de F.H.C. i per un pressupost 
de 55.000,00.- euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir  a U.M.F.C.D.,  llicència per a les obres de projecte  de  legalització parcial 
d'habitatge,  situades  al  polígon  4,  parcel·la  2454,  amb  referència  cadastral 
07061a004024540000km i qualificació urbanística sòl rústic comú nr2, de conformitat 
amb  els  plànols,  projecte  tècnic  i  demés  documentació  presentada,  així  com 
l'autorització de la comissió insular de patrimoni històric del Consell de Mallorca, de 
data 23 de maig de 2017, i les condicions generals  de la llicència, sota la direcció 
tècnica de M.P.S., i per un pressupost de euros 20.075,00.- euros.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- Concedir a D.C.S., llicència per a les obres de projecte bàsic i execució de 
nova piscina, legalitzar un porxo i enderrocar una construcció fora d'ordenació, situades 
al  carrer  Poetessa  Francisca  Alcover,  41,  amb  referència  cadastral 
5031513de7053s0001pe i qualificació urbanística nv2, de conformitat amb els plànols, 
projecte  tècnic  i  demés  documentació  presentada  i  les  condicions  generals  de  la 
llicència, sota la direcció tècnica de F.C. i  per un pressupost total  de 16.001,50.-de 
euros.
Segon.- Requerir, en virtut de l'article 9 del pla director sectorial per a la gestió dels 
residus de construcció-demolició, a D.C.S. perquè, abans de la retirada de la llicència i  
dins el termini de deu dies presenti còpia de l'aval o dipòsit a favor del Consell de  
Mallorca,  així  com a còpia del  contracte  signat  amb l'entitat  mac insular,  ambdues 
relatives al tractament d'enderrocs.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- Concedir a T.B. i K.M.B., llicència per a les obres de projecte bàsic i execució 
de consolidació i conservació d'habitatge unifamiliar, situades a la parcel·la 2046 del 
polígon 4 (Cas Puput), amb referència cadastral 07061a004020460001lo i qualificació 
urbanística nr3, de conformitat amb els plànols, projecte tècnic, l'informe favorable de 
la Conselleria d'Agricultura,  Medi Ambient i  Pesca,  departament de Gestió Forestal 
(apr  incendis),  de  data  22  d'agost  de  2017,  demés  documentació  presentada  i  les 
condicions  generals  de  la  llicència,  sota  la  direcció  tècnica  de  J.M.ª.C.U.  i  per  un 
pressupost de 18.040.- euros.
Segon.- Requerir, en virtut de l'article 9 del pla director sectorial per a la gestió dels 
residus de construcció-demolició, a T.B. i K.M.B. perquè, abans de la retirada de la 
llicència i dins el  termini de deu dies presenti  còpia de l'aval o dipòsit  a favor del  
Consell de Mallorca, així com a còpia del contracte signat amb l'entitat mac insular, 
ambdues relatives al tractament d'enderrocs.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir  a  J.R.M.,  amb  d.n.i.  n.º  43.064.799-j,  llicència  d'instal·lació  i  obres  pel 
projecte bàsic i executiu de modificació de buits a la façana i reforma interior, i projecte 
d'activitat permanent menor del restaurant «Mesquida», situat al carrer Santa Caterina 
d'Alexandria,  n.º  20  del  Port  de  Sóller,  amb  referència  cadastral 
3958036de7035n0001sz i qualificació urbanística nucli vell (nv1), de conformitat amb 
els plànols, projecte tècnic i demés documentació presentada, la seva exposició pública 
en el BOIB n.º 103 dia 22 d'agost de 2017, sense que s'hagin presentat al·legacions, i 
les condicions generals de la llicència, sota la direcció tècnica de J.L.R.A., RF.M.F.G. i 
P.T.P. i per un pressupost de 1.284,24.- euros.

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