
EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 14/03/2017

S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 7 
de març de 2017.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la Junta de Govern 
extraordinària urgent de dia 10 de març de 2017.
S'acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar una proposta de despeses per 
import total de 3,246,00€.
S'acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar una proposta de despeses per 
import total de 59,415,92 €.
S'acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar el contracte d'arrendament dels 
terrenys  situats  a  l'Avinguda  de  la  Gran  Via  s/n  (Referència  Cadastral: 
5522024DE7052S0001GO), propietat dels germans Cuart Oliver, pel període de l'1 de 
gener al 31 de desembre de 2017, i per un import de desset mil cinc-cents denou euros 
amb vint-i-dos cèntims anuals (17.519,22€) més IVA i menys IRPF vigents.
S'acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar el contracte d'arrendament dels 
terrenys situats  al  Camp de  Sa Mar del  Port  de  Sóller,  propietat  dels  hereus del  Sr. 
Andreu Cañellas Marqués, per un període d'un any, (1 de gener a 31 de desembre de 
2017) i per un import de sis mil euros anuals (6.000,00€) més IVA i menys IRPF vigents.
S'acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar el contracte d'arrendament dels 
terrenys situats al final del c/ Bisbe Mateu Colom “Can Creueta”, propietat del Sr. Joan 
Lladó Llabrés, per un període d'un any (1 de gener a 31 de desembre de 2017) i per un 
import de sis mil tres-cents vint-i-nou euros amb onze cèntims anuals (6.329,11€) més 
IVA i menys IRPF.
S'acorda, per unanimitat i en votació ordinària, 
Primer.- aprovar el contracte d'arrendament dels terrenys situats al camí de Sa Figuera, 
propietat del Sr. Mariano Agustín Morell Fernández, per un període d'un any, i per un 
import  de  deu  mil  vuit-cents  vuintanta-quatre  euros  amb  seixanta-quatre  cèntims 
(10.884,64€), més l'IVA i menys l'IRPF vigents.
S'acorda,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària,  aprovar  l'expedient  de  contractació, 
mitjançant  procediment  obert  i  diversos  criteris  d'adjudicació,  del  servei  de  suport 
socioeducatiu (educadors de carrer), amb una durada total de quatre anys prorrogables a 
un  any  més  i  un  import  màxim  de  cent  setanta-vuit  mil  noranta-sis  euros  amb 
cinquanta-nou  cèntims  (178.096,59€)  més  disset-mil  vuit-cents  nou  euros  amb 
seixanta-sis cèntims (17.809,66€) en concepte d'I.V.A.

Segon.- L'import màxim del  present exercici  serà de vint-i-sis  mil  set-cents catorze 
euros amb quaranta-nou cèntims (26.714,49€) més dos-mil sis-cents setanta-un euros 
amb quaranta-cinc cèntims (2.671,45€) en concepte d'I.V.A.

S'acorda, per unanimitat i en votació ordinària, 
Primer.- Aprovar  l'expedient de contractació,  mitjançant procediment negociat  sense 
publicitat  i  diversos  criteris  d'adjudicació,  del  servei  de  suport  psicosocial  per  a  la 
població amb risc d'exclusió social, amb una durada total de dos anys prorrogables a un 
any més i un import màxim de cinquanta-mil nou-cents quaranta-set euros amb disset 
cèntims  (50.947,17€)  més  cinc-mil  noranta-quatre  euros  amb  setanta-dos  cèntims 

Tauler d'avisos



(5.094,72€) en concepte d'I.V.A.
Segon.- L'import màxim del present exercici serà de dotze-mil set-cents trenta-sis euros 
amb  setanta-nou  cèntims  (12.736,79€)  més  mil  dos-cents  setanta-tres  euros  amb 
seixanta-vuit cèntims (1.273,68€) en concepte d'I.V.A.

S'acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar la devolució a l'interessat/da per 
import total de 43,95€.

S'acorda, per unanimitat i en votació ordinària, adjudicar el contracte menor del servei 
de procurador per a la tramitació dels assumptes tramitats davant els tribunals de les 
jurisdiccions del contenciós-administratiu, civil i mercantil de Palma al Sr.  Antonio 
Canals Medina (DNI 43.102.327M).

S'acorda, per unanimitat i en votació ordinària, concedir llicència a la sra. Hannah Satz 
pel  projecte  bàsic  i  d'execució  de  construcció  de  piscina  al  carrer  Reial  20,  de 
conformitat amb els plànols i documentació presentada , les condicions generals de la 
llicència i per un pressupost de  16.152,39.- € amb la següent prescripció:

S'acorda,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària,  concedir llicència  a  Hotel  Marbell 
S.L.U. pel projecte bàsic i d'execució de consolidació i reforç estructural de l'hotel 
Marbell  situat a la carretera del Far 5, de conformitat amb els plànols i documents 
presentats,  les  condicions  generals  de  la  llicència   i  per  un  pressupost  de 
552.011,32 €

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