
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 3/10/2017

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 3 d'octubre de 2017.

S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
26 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 735 al 747, dels dies 
25, 28 i 29 de setembre de 2017.

La Junta de Govern, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar la relació de factures de l'expedient número 4317/2017, aprovació proposta de 
despeses Junta de Govern Local 03/10/2017, per import de 139.281,75 euros.

Per tot això, 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  4318/2017,  APROVACIÓ  PROPOSTA  DE  DESPESES  AMB 
OBJECCIONS JUNTA DE GOVERN 03/10/2017, per import de 81.881,73 euros.
2.La temporalitat de la mesura adoptada mentre es solucionen per part dels negociats 
afectats les deficiències detectades i exposades per la Intervenció Municipal.
3.Donar compte al Ple de l'esmentat acord en la propera sessió.

CONTRIBUENT: J. M. N.

CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2017.
NÚMERO DE REBUT: 859532

MATRICULA: IB2300CJ
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 58,60 €

DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 06/09/2017
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 1

IMPORT DEVOLUCIÓ: 14,65 €

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: Aprovar la 
devolució a l'interessat per un import de 14,65 €.

Atès l'expedient 4272/17 del negociat de Serveis Socials relatiu a sol·licitud de traspàs 
d'exempció de l´impost de circulació per discapacitat , la Junta de Govern Local per 
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unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Primer.- Aprovar el següent expedient de Serveis Socials relatiu a sol·licitud de traspàs 
de l’impost de circulació per discapacitat. L´exempció serà efectiva a partir del 2018.
Núm. Exp. Sol·licitant Matrícula
4272/17 A. B. O. traspàs de 6544DSV a 7522KDC
Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
CONCEDIR LLICÈNCIA d'inici d'instal·lació i obres a l'entitat PEIX VOLADOR SL, 
per OBRA DE REFORMA DE RESTAURANT situat al  carrer MARINA, 34, amb 
referència  cadastral  4058060DE7045N0001WW i  qualificació  urbanística  «cases  de 
carrer CC2», d'acord amb els plànols i demés documentació presentada que se detalla,  
les condicions generals de la llicència i la normativa sectorial que li sigui d'aplicació; 
sota  la  direcció  tècnica  de  F.  J.  O.  S.,  per  un  pressupost  de  36.600,00.-  euros  per 
instal·lacions  i  79.703,00.-  euros  per  obres,  i  sempre  que  es  compleixin  totes  les 
condicions i prescripcions dels informes tècnics, així com les generals de la llicència.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Autoritzar  a  S.  B.  (y1405018p),  les  modificacions  en  el  transcurs  de  les  obres  de 
reforma, canvi de coberta, ampliació i construcció de piscina, al polígon 4, parcel·la 
1421 (Camí de Son Bou, 18), de conformitat amb els plànols, demés documentació 
presentada i les condicions de la llicència.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
CONCEDIR  LLICÈNCIA  a  ES  PLANET  C.B.,  amb  C.I.F.  núm.  E-57434433, 
representada  per  C.M.M.,  amb  N.I.F.  41.371.423-N,a  per  a  les  obres 
D'INFRAESTRUCTURES  COMUNES  PER  A  LA  REFORMA  I  AMPLIACIÓ 
D'EDIFICI  ENTREMITGERES  DESTINAT  A  ALLOTJAMENT  DE  TURISME 
INTERIOR,  situades  a  la  PLAÇA  CONSTITUCIÓ,  2,  amb  referència  cadastral 
5621504DE7052S0001AO i qualificació urbanística Nucli Vell, Profunditat Edificable 
(TE); de conformitat amb els plànols, projecte tècnic i demés documentació presentada, 
normativa sectorial d'aplicació, i les condicions generals de la llicència, sota la direcció 
tècnica de S. F.C. i J. C. B., i per un pressupost de 223.684,84.- euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
CONCEDIR a A.A. A., LLICÈNCIA per a les obres de NOU ACCÉS A COBERTA 
DEL EDIFICI,  situades  al  CARRER ROMAGUERA, 16,  amb referència  cadastral 
5621001DE7052S0001PO i qualificació urbanística NV1 i  part  Zvp, de  conformitat 
amb els  plànols,  projecte  tècnic  i  demés  documentació  presentada  i  les  condicions 
generals  de  la  llicència,  sota  la  direcció  tècnica de  B.  R.  S.i  per  un pressupost  de  
13.071,36.-€ euros.

La Junta de Govern, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- Donar per finalitzat el període de pròrroga del contracte de concessió de la 
gestió  del  servei  de  l'escoleta  infantil  municipal  signat  amb  l'Associació  Omnium 
Educatiu en data 2 de juliol de 2012.
Segon.-  Adjudicar  el  contracte  menor  del  servei  de  gestió  de  l'escoleta  infantil  
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municipal  a  l'ASSOCIACIÓ OMNIUM EDUCATIU durant  el  temps  necessari  per 
finalitzar la tramitació de l'encomana de gestió del servei a l'entitat pública empresarial 
SÓLLER 2010, que s'estima en tres mesos.
Tercer. - L'import total del contracte serà de set-mil cinc-cents euros (7.500,00€) amb 
l'I.V.A. inclòs.
Quart.- Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària i als negociats afectats.

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

Tauler d'avisos


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Sóller
	2018-01-08T12:12:43+0100
	Sóller
	ISABEL MARIA MORELL GONZALEZ - DNI 42997366Q
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Sóller
	2018-01-08T12:54:20+0100
	Sóller
	SERVERA SERVERA JAUME - 42999218M
	Ho accepto




