
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 17/10/2017

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 19 de desembre de 2017.

S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
12 de desembre 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 884 al 898, dels dies 
13 al 18 de desembre de 2017.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Signatura del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sóller i la Fundació Miró- 
Pastor en matèria d'assistència domiciliària. Expedient 5600/2017.
Primer.- Aprovar la signatura del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sóller 
i la Fundació Miro-Pastor en matèria d'assistència domiciliaria.
Segon.- Delegar en el Sr. Batle per a la seva signatura
Tercer.- Notificar-ho a les persones interessades i al negociats afectats.

Josep Porcel Fiol, Subinspector Cap de la Policia Local de l’Ajuntament de Sóller, vist 
l’expedient tramitat des del Neg. de Recursos Humans, relatiu a la proposta de pròrroga 
de l’actual Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sóller i l’Ajuntament de 
Fornalutx,  pel  reforç  de  les  plantilles  policials,  plau-me  informar  que:es  té  a  bé 
proposar  la  prorroga  del  Conveni  de  col·laboració  policial  entre  els  Ajuntaments 
esmentats.
El que comunic per a coneixement, proposant la pròrroga del Conveni de col·laboració 
entre els esmentats Ajuntaments.

la Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Primer.-  Aprovar  un ajud econòmic d'urgent  i  greu necessitat,  (  despeses habitatge, 
factura electricitat) a R. H. amb DNI: Y1087954E per la quantitat de 110,42€.
Ingressar  directament  al  C.C.  ES65  0075 6811 5206 0157  0635 del  Grup  d'Acció 
Social.
Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats

PROPOSTA D’ACORD
Es  proposa  aprovar  la  devolució  parcial  de  l'IIVTNU  corresponent  a  la  liquidació 
PLUS 002/2016/184/1, per un import de 572,19 €, a C. C. E. i M. A. T.

PROPOSTA D’ACORD
Es proposa aprovar la devolució de l'IIVTNU liquidat el 21 d'abril de 2016 a M. B G., 
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per un import total de 721,67 €.

La Junta de Govern, per unanimitat, ACORDA:
Primer.-  Suspendre  momentàniament  la  tramitació  de  l'expedient  4095/2017  de 
reclamació de responsabilitat patrimonial de la Sra. M. J. M. S.
Segon.- Notificar-ho a la persona interessada, a la Conselleria d'Educació i Universitat, 
i als negociats afectats.

la Junta de Govern ACORDA:
1.Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  entre  el  Consorci  per  a  la  Millora  de  les 
Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de 
l’Illa de Mallorca i l’Ajuntament de Sóller per a l’execució de les obres del projecte 
Rehabilitació de l’edifici municipal Defensora Sollerense.
2.Facultar al Batle per a la signatura de l’esmentat conveni.
3.Comunicar  el  present  acord  al  Consorci  per  a  la  Millora  de  les  Infraestructures 
Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca.

la Junta de Govern ACORDA:
1.Tramitar la sol·licitud d'ajuda per a l’adquisició de vehicles 100% elèctrics.
2.Comunicar el present Acord al Departament de Desenvolupament Local del Consell 
de Mallorca, adjuntat la documentació establerta a la convocatòria.

la Junta de Govern Acorda:
1.Donar audiència a l'empresa Andacar 2000 S.A. per a que, en el termini màxim de 
cinc dies, justifiqui la valoració de l'oferta i precisi les condicions de la mateixa, en 
particular amb allò que es refereix a l'estalvi que permeti el procediment de l'execució 
del  contracte,  les  solucions  tècniques  adoptades  i  les  condicions  excepcionalment 
favorables de que disposi per executar la prestació, la originalitat de les prestacions 
propostes,  el  respecte  de  les  disposicions  relatives  a  la  protecció  de  l'ocupació  i 
condicions del treball vigents o la possible obtenció d'una ajuda de l'Administració. Tot 
això d'acord amb l'article 152.3 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
2.Una vegada finalitzat el termini d'audiència i presentada la documentació justificativa 
per  part  del  licitador,  es procedirà  a  sol·licitar  un nou informe als  Serveis  Tècnics 
Municipals per tal que es realitzin totes aquelles precisions tècniques que es considerin 
oportunes sobre l'estimació de l'oferta amb valors anormals o desproporcionats i si el 
contracte podria ser realitzat de forma satisfactòria.

Primer.- CONCEDIR LLICÈNCIA a O. E. , amb N.I.E. núm. Y4912163K, per a les 
obres  de  REFORMA I  AMPLIACIÓ  D'HABITATGE  UNIFAMILIAR  I  PISCINA, 
situades  a  la  parcel·la  822  del  polígon  4,  amb  referència  cadastral 
07061A004008220000KY i  qualificació  urbanística  NR-3,  de  conformitat  amb  els 
plànols,  projecte  tècnic i  demés documentació presentada,  l'informe favorable de  la 
Direcció  General  d'Espais  Naturals  de  data  18  de  juliol  de  2017,  i  les  condicions 
generals  de la llicència,  sota la direcció tècnica de J.  O. S.,  i  per un pressupost de 
243.449,08.- euros

Devolució d'ingressos indeguts per alteració del valor cadastral.
Proposta d'acord. Es  proposa  a  la  Junta  de  Govern  Local,  l'aprovació  de  la 
devolució a cada contribuent relacionat, per l'import corresponent. 
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PROPOSTA D'ACORD.
Aquesta Unitat de Recaptació, proposa a la Junta de Govern Local:
Primer.- Aprovar la devolució de l'ingrés indegut de  l'autoliquidació d'ICIO, per un 
import de 21.324,54 € (rebut 723509), cobrat en data 05/12/2014.
Segon.- Emetre una nova autoliquidació d'ICIO, sobre el pressupost de cost d'execució 
material de 290.732,74 €, que consta a l'informe dels Tècnics Municipals, per un import 
de 11.774,68 € (núm. liquidació 917579).
Tercer.- Emetre el rebut corresponent a la prestació econòmica del 15% del pressupost  
esmentat anteriorment, per un import de 43.609,90 €, (rebut 917580), i d'acord amb el 
que disposa la Llei 2/2014 de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, destinar la quantitat 
ingressada amb aquest concepte a l'adquisició, la recuperació, la protecció i la gestió 
sostenible d'espais i recursos naturals o la seva incorporació al patrimoni municipal del 
sòl.

PROPOSTA D'ACORD. 
Es  proposa  a  la  Junta  de  Govern  Local,  aprovar  la  baixa  dels  rebuts  relacionats  a  les 
relacions adjuntes a l'expediente, de l'exercici 2017, per un import total de 32.723,93 €,  
d'acord amb el següent resum de baixes per conceptes. 

CONCEPTE RELACIÓ NÚM. DE REBUTS IMPORT 

PADRÓ ARBITRIS PB17ARB 70 2,077.60 €

PADRÓ FEMS PB17FEMS 5 981.65 €

PADRÓ I.B.I.U PB17IBIU 43 14,887.82 €

LIQUIDACIONS IBIUL PB17IBIL 15 4,457.34 €

MULTES TRANSIT PB17MUL 20 2,060.00 €

PADRÓ I.V.T.M. PB17IVTM 26 1,878.40 €

PADRÓ IBIRCAT PB17IBIR 12 2,768.40 €

PADRÓ MERCAT PB17VME 8 3,400.32 €

PADRÓ TAULES I CADIRES PB17TACA 2 212.40 €

TOTAL ………………. 32,723.93 €

la Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
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1.- Resoldre l’informe formulat per la Intervenció municipal i reconèixer l'obligació de 
les despeses i/o factures presentades, per l'import total de 158.700,61 € (ACCIONA).
2.- Donar compte al ple de l'acord esmentat.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ. Aprovar la relació de factures de l'expedient número 
5637/2017,  APROVACIÓ  PROPOSTA  DE  DESPESES  JUNTA  DE  GOVERN 
19/12/2017, per import de 220.081,85 euros, que s'adjunta com a annex a la present. 

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 traspàs 
de l’impost de circulació per discapacitat. L´exempció serà efectiva a partir del 2018.
Núm. Exp. Sol·licitant Matrícula
5648/17 A. M. J. C.  traspàs de IB3143CU a 8574CYT
Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.

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