
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 17/04/2018.
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 17 d'abril de 2018.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
10 d'abril de 2018.
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  0326/2018  al 
0351/2018,  dels dies 8, 10, 11 i 13 d'abril de 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: Aprovar la 
relació de factures de l'expedient número 2125/2018, APROVACIÓ PROPOSTA DE 
DESPESES, per import de 185.033,76 euros.

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  2126/2018,  APROVACIÓ  PROPOSTA  DE  DESPESES  AMB 
OBJECCIÓ, per import de 2.692,01 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.

Adjudicació  contracte  del  servei  retirada  d’arbrat  mort  i  ressembra  de  nous 
exemplars.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Classificar les ofertes presentades en el següent ordre decreixent:
Empresa Oferta econòmica

(60 Punts)
Termini execució
treballs (40 punts)

Punts

Melchor Mascaro S.A. 15.289,26€ 12,00 100,00

Logística  Urbana 
Ambiental S.A.

18.767,10€ 16,00 78,88

Vías  y  Obras  Públicas 
S.A.

19.628,10€ 17,00 74,97

2.Adjudicar a l'empresa MELCHOR MASCARÓ S.A.U. el contracte del servei retirada 
d’arbrat  mort  i  ressembra  de  nous exemplars  per  un  import  màxim de  quinze  mil 
dos-cents  vuitanta-nou  euros  amb  vint-i-sis  cèntims  (15.289,26€)  més  tres-mil 
dos-cents deu euros amb setanta-quatre cèntims (3.210,74€) en concepte d'I.V.A.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- Aprovar el  contracte  d'arrendament dels terrenys situats  a l'Avinguda de la 
Gran  Via  s/n  (Referència  Cadastral:  5522024DE7052S0001GO),  propietat  dels 
germans C. O., pel període de l'1 de gener al 31 de desembre de 2018, i per un import  
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de trenta mil nou-cents vuitanta-un euros amb vuitanta-dos cèntims anuals (30.981,82€) 
més IVA i menys IRPF vigents.
Segon.- Autoritzar al Batle per a la signatura del contracte.
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat i als negociats afectats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- Aprovar el contracte d'arrendament dels terrenys situats al Camp de Sa Mar del 
Port de Sóller, propietat de la Sra. A. C. C., per un període d'un any, (1 de gener a 31 de 
desembre de 2018) i per un import de vuit mil trenta-tres euros i sis cèntims anuals 
(8.033,06€) més IVA i menys IRPF vigents.
Segon.- Autoritzar al Batle per a la signatura del contracte.
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat i als negociats afectats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- Aprovar el contracte d'arrendament dels terrenys situats al final del c/ Bisbe 
Mateu Colom “Can Creueta”, propietat del Sr. J. Ll. Ll., per un període d'un any (1 de  
gener a 31 de desembre de 2018) i per un import de onze mil cinc-cents quatre euros 
amb tretze cèntims anuals (11.504,13€) més IVA i menys IRPF.
Segon.- Autoritzar al Batle per a la signatura del contracte.
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat i als negociats afectats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- Aprovar el contracte d'arrendament dels terrenys situats al camí de Sa Figuera, 
propietat del Sr. M. A. M. F., per un període d'un any, i per un import de onze mil nou  
cents euros amb vuitanta-tres cèntims (11.900,83€), més l'IVA i menys l'IRPF vigents.
Segon.- Autoritzar al Batle per a la signatura del contracte.
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat i als negociats afectats.

La  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària,  ACORDA: 
l’aprovació  de  la  bonificació  del  cinquanta  per  cent  de  la  quota  de  l'Impost  sobre 
vehicles  de  tracció  mecànica  del  vehicle  turisme  TOYOTA AURIS  amb matrícula 
6023JLD,  per  vehicles  elèctrics,  híbrids  i/o  que  utilitzin  per  el  seu  funcionament 
exclusivament fonts d'energia no contaminant. Aquest acord tendrà efectes a partir de 
l'exercici 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1. Autoritzar l’organització d’un Mercat ocasional els diumenges durant el període des 
del 22 d’abril  al  4 de novembre, a la Plaça Constitució, sobre l'Alameda i els seus 
voltants, i amb l’horari determinat a l’ordenança reguladora: de 9 a 14 hores.
El dia 13 de maig, diumenge de Fira, exclòs, atès que s’organitza el mercat i les parades 
amb una dinàmica diferent.
El muntatge de les parades i la descàrrega de productes s'ha d'efectuar entre les 6 i les 9  
hores i  la  càrrega i  neteja  entre  les 14 i  les 15 hores.  Durant les hores restants es 
prohibeix l'entrada i sortida de vehicles a l'espai acotat.
2.  Acceptar  a  tràmit  les  sol·licituds  presentades  i,  quant  a  les  que  puguin  entrar 
posteriorment, s’acceptaran a tràmit previ informe favorable per part de la Comissió de 
seguiment del Mercat artesà.
3. Es distribuiran els espais per ordre d’entrada de la sol·licitud, i donant prioritat als  
artesans acreditats. La distribució de l’espai la designarà el funcionari encarregat en el 
moment del muntatge.
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4. Notificar-ho als Serveis Econòmics per aprovar i tramitar els cobros corresponents i  
als departaments afectats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària acorda:
Desestimar la bonificació del 60% sobre l’import de l’I.B.I.  de naturalesa urbana o 
rústica, exercici 2018, al titular següent, relacionat per l habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref.cadastral

P. N. B. C/ Alqueria del Comte, 64 TODOS 6323002DE7062S0001BD

La  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària,  ACORDA: 
l’aprovació de la bonificació del per cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles 
de tracció mecànica del vehicle turisme PEUGEOT 205 AUTOMATICO amb matrícula 
PM0211BH, per tenir més de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica. Aquest 
acord tendrà efectes a partir de l'exercici 2019.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (ajuda lloguer) a L. P. Ll. amb 
DNI: 43143091J per la quantitat de 800€.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Concedir  la  bonificació  del  60% sobre  l’import  de  l’I.B.I.  de  naturalesa  urbana  o 
rústica, exercici 2018, al titular següent, relacionat per l habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref.cadastral

J. M. M. F. Cm. Camp de s'Oca, TODOS 5424007DE7052S0001EO

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 2019.
Núm. Exp. Sol·licitant Matrícula
2029/2018 J. R. S.                         traspàs de IB4776DH a 9652KJS

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.-  Aprovar el  següent  expedient de  sol·licitud de  particular  de  bonificació de 
taxes municipals:
Núm. exp. Sol·licitant Bonificació
2031/18 M. M. N. C.         *
* Percentatge de la quota variable del servei d'aigua potable i del percentatge de la 
quota  variable  del  servei  de  clavegueram  (  d'acord  amb  la  tarifa  vigent  en  cada 
moment). Nº Contracte subministrament: 2814.
Segon.- Es farà efectiva a partir de la propera facturació.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: Aprovar la 
compensació de 353,80 € corresponents al total de la factura presentada per l'empresa 
Nivi del mes de febrer de 2018 amb l'import recaptat de les multes a estrangers i en  
virtut del Conveni d'adhesió esmentat, que han suposat un total de 680,00 €.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (factura de llum) a A. J. M. amb 
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DNI: 43119234F per la quantitat de 192,57€.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinàrial, ACORDA:
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 2019.
Núm. Exp. Sol·licitant Matrícula
2131/2018 J. A. A. G.  traspàs de 2563HJZ a 7570FYG

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- Aprovar l'expedient i els projectes d’obra o servei de competència d'aquesta 
Corporació Local, denominats 
«Sóller a punt» (Línia 1) 
«Complir les 3R a la llar: objectiu europeu del 2020» (Línia 2)
«Adaptació de l'arxiu municipal de Sóller a la Llei 39/2015 del Procediment 
Administratiu Comú» (Línia 2 (2º))
Segon.- Sol·licitar al Servei d'Ocupació de les Illes Balears una subvenció de 41.400'- 
euros per al projecte de la línia 1, 10.800'-euros per al projecte nº1 de la Línia 2, i 
10.800'- euros per el projecte nº2 de la Línia 2, per a la contractació de treballadors i 
treballadores sense ocupació per a realitzar l'esmentat projecte d'obra o servei, en el 
marc de la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del Servei 
d’Ocupació de les Illes Balears, de 19 de març (BOIB núm. 38  de 27 de març de 
2018).

La secretària.                                                 El Batle

Sóller, document signat electrònicament al marge
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