
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 29/05/2018.
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 29 de maig de 2018.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
22 de maig 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  0466/2018  al 
0486/2018,  dels dies 20, 22 i 25 de maig de 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  la  relació  de  factures  de  l'expedient  número  2909/2018,  per  import  de 
37.086,11 euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  la  bonificació  del  cent  per  cent  de  la  quota de  l'Impost  sobre  vehicles  de 
tracció mecànica del vehicle motocicleta Kawasaki LX650C amb matrícula 2834-CSX, 
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 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 2019.
Núm. Exp. Sol·licitant Matrícula
2733/2018 M. C. G. 7020FJF

La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
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 2019.
Núm. Exp. Sol·licitant Matrícula
2762/2018 C. B. M. 0620KDY

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar la compensació de 157,31,80 € corresponents al total de la factura presentada 
per l'empresa Nivi del mes de març 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 
360,00€..

La Junta de Govern ACORDA:
1.Aprovar  l'expedient  del  contracte  de subministrament  d’un  vehicle  elèctric, 

mitjançant  procediment  obert,  per  un  import  màxim  de  quaranta-mil  euros 
(28.300,00€) amb l’I.V.A. inclòs, convocant la seva licitació.

2.Aprovar el Plec de Clàusules Administratives que regirà el procediment.
3.Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant amb el contingut contemplat 
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a l’annex III de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
4.Publicar en el perfil del contractant tota la documentació integrant del expedient de 

contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Acceptar les condicions relatives a la sol·licitud de concessió administrativa per a la 
realització de les obres necessàries per a l’adequació de l’espai que ocuparà un antic  
vagó del tramvia com a oficina d’informació turística.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir  Llicència  a  C.  S.  W.,  representat  per  J.  C.  V.,  per  a  les  obres  de 
MODIFICACIÓ  DE  FORATS  DE  FAÇANA I  RECONSTRUCCIÓ  DE  BALCÓ, 
situades  al  carrer  de  SANTA  APOL·LÒNIA,  8,  amb  referència  cadastral 
3755302DE7035N0002IX i qualificació urbanística NV1.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir llicència a M. M. P. (42.974.827V) i R. R. V. (34.726930N) per a les obres de  
Projecte bàsic de reforma d'habitatge unifamiliar, situat a la parcel.la 617 del polígon 1, 
amb referència cadastral 07061A001006170000KR i qualificació urbanística ARIP.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
DENEGAR la llicència a I. i L. D. per a les obres de legalització de part d'un habitatge 
unifamiliar aïllat en el Camí de les Argiles, 17, per estar les edificacions a legalitzar 
dintre  zona  de  protecció  i  haver-se  rebut  informe  preceptiu  desfavorable  -del  qual 
adjuntem còpia- de la Direcció Insular d'Infraestructures i mobilitat de data 2 de març 
de 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir Llicència a M. A. C. (43097926C), per a les obres de construcció de safareig 
cobert,  situades a pol. 5 parcel.les. 402, 403, 405, 409, 410 i 411, amb qualificació 
urbanística ARIP-1.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir  llicència  integrada  d'obra  i  activitat  a  l'HOTEL  MARBELL  S.L.U. 
(B07153281)  per a la REFORMA INTEGRAL D'HOTEL DE TRES ESTRELLES a la 
carretera des Far, 5, amb referència cadastral 3548401DE7034N0001ZR i qualificació 
urbanística zona Hotelera H1/ Zona Verda Privada Zvpb/ Vial de Vianants/ Vial Urbà

La secretària delegada.                                                 El Batle
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