
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 11/07/2017

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 11 de juliol de 2017:

S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 4 
de juliol 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 584 al 597/2017, dels 
dies 4, 5 i 6 de juliol de 2017.

Devolució d'ingrés indegut. Prorrateig de la quota de l’Impost sobre Vehicles de 
tracció mecànica. Expedient 1354/2017.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: Aprovar la 
devolució a l'interessat/da per compensació per un import de.29,30 €.

CONTRIBUENT: M.V.S.
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2016.
NÚMERO DE REBUT: 808575.
MATRICULA: 6229DNW.
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 58,60 €.
DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 06/05/2016.
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 2.
IMPORT DEVOLUCIÓ: 29,30 €.
COMPENSACIÓ AMB DEUTE :  REBUT 865226 D´IMPOST DE CIRCULACIÓ 
PER IMPORT DE 29,30 € .

Contracte del  manteniment integral  d'ascensors  de les  dependències municipals. 
Expedient 2754/2017.
Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert i diversos criteris 
d'adjudicació, del servei de manteniment integral dels ascensors de les dependències 
municipals,  amb  una  durada  total  de  quaranta-vuit  mesos  i  un  import  màxim  de 
cinquanta-un mil euros (51.000,00€) més deu-mil set-cents deu euros (10.710,00€) en 
concepte d'IVA.

Concessió  d'una  ajuda  econòmica  d'urgent  i  greu  necessitat,  per beca  d'escola 
d'estiu. Expedient 2277/2017.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, per beca d'escola d'estiu a L.R.R. 
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amb DNI: 43128800M per la quantitat de 170€..

Concessió  d'una  ajuda  econòmica  d'urgent  i  greu  necessitat,  per beca  d'escola 
d'estiu. Expedient 2414/2017.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, per beca d'escola d'estiu a C.C.C. 
amb DNI: 43112225J per la quantitat de 110€.

Concessió  d'una  ajuda  econòmica  d'urgent  i  greu  necessitat,  per beca  d'escola 
d'estiu. Expedient 2710/2017.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, per beca d'escola d'estiu a L.A.P.S. 
amb DNI: 49924680Y per la quantitat de 261,8€.

Concessió  d'una  ajuda  econòmica  d'urgent  i  greu  necessitat,  per beca  d'escola 
d'estiu. Expedient 2937/2017.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i  greu necessitat,  per beca d'escola d'estiu a J.de 
R.B.Q. amb DNI: FH252761 per la quantitat de 185€.

Concessió  d'una  ajuda  econòmica  d'urgent  i  greu  necessitat,  per beca  d'escola 
d'estiu. Expedient 3088/2017.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, per beca d'escola d'estiu a C.O.B. 
amb DNI: 78204576E per la quantitat de 150€.

Concessió  d'una  ajuda  econòmica  d'urgent  i  greu  necessitat,  per beca  d'escola 
d'estiu. Expedient 3185/2017.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, per beca d'escola d'estiu a M.S.J. 
amb DNI: 43051080W per la quantitat de 370€.

Concessió  d'una  ajuda  econòmica  d'urgent  i  greu  necessitat,  per beca  d'escola 
d'estiu. Expedient 3186/2017.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, per beca d'escola d'estiu a A.Y.A.V. 
amb DNI: (PAS). AT497591 per la quantitat de 100€.

Concessió  d'una  ajuda  econòmica  d'urgent  i  greu  necessitat,  per beca  d'escola 
d'estiu. Expedient 2487/2017.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, per beca d'escola d'estiu a G.J.B.M. 
amb DNI: 78212934P per la quantitat de 230€.

Adjudicació  contracte  del  servei  de  manteniment,  dotació  i  revisió  d'extintors  i 
d'instal·lacions contra-incendis dels edificis municipal. Expedient 1425/2017.
La Junta de Govern, per unanimitat i en votació ordinària, Acorda:
Adjudicar a l'empresa PREFOC S.A. el contracte del servei de manteniment, dotació i 
revisió d'extintors i d'instal·lacions contra-incendis dels edificis municipals per un import 
màxim de seixanta-mil euros (60.000,00€) més dotze-mil sis-cents euros (12.600,00€) en 
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concepte d'IVA.

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