
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 28/11/2017

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 28 de novembre de 2017.

S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
21 de novembre 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 834 al 853, dels dies 
20, 21 i 22 de novembre de 2017.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar la 
bonificació  del  per  cent  per  cent  de  la  quota  de  l'Impost  sobre  vehicles  de  tracció 
mecànica  del  vehicle  furgoneta  mixta  Suzuki  Santana  413  Samurai  amb matrícula 
IB-6928-BC., per tenir més de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica. Aquest 
acord tendrà efectes a partir de l'exercici 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar la 
bonificació  del  per  cent  per  cent  de  la  quota  de  l'Impost  sobre  vehicles  de  tracció 
mecànica  del  vehicle  motocicleta  Honda  VT  600  C  Shadow  amb  matrícula 
IB-5742-BM., per tenir més de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica. Aquest 
acord tendrà efectes a partir de l'exercici 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar la 
bonificació  del  per  cent  per  cent  de  la  quota  de  l'Impost  sobre  vehicles  de  tracció 
mecànica  del  vehicle  motocicleta  Yamaha  SR250 amb matrícula  IB-5006-AW.,  per 
tenir més de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica. Aquest acord tendrà efectes 
a partir de l'exercici 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar la 
bonificació  del  per  cent  per  cent  de  la  quota  de  l'Impost  sobre  vehicles  de  tracció 
mecànica del vehicle Renault R-4 TL amb matrícula IB-1969-AX., per tenir més de 25 
anys d'antiguitat  o  amb matrícula  històrica.  Aquest  acord tendrà efectes a  partir  de 
l'exercici 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar la 
bonificació  del  per  cent  per  cent  de  la  quota  de  l'Impost  sobre  vehicles  de  tracció 
mecànica del vehicle motocicleta Kawasaki ZR 750 amb matrícula IB-2098-BM., per 
tenir més de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica. Aquest acord tendrà efectes 
a partir de l'exercici 2018.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar la 
bonificació  del  per  cent  per  cent  de  la  quota  de  l'Impost  sobre  vehicles  de  tracció 
mecànica del vehicle motocicleta Cagiva T4 500 amb matrícula IB-1569-AZ., per tenir 
més de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica. Aquest acord tendrà efectes a 
partir de l'exercici 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar la 
compensació de 1.222,71 € corresponent al total de la factura presentada per l'empresa 
Nivi, corresponent al mes de setembre de 2017 amb l'import recaptat de les multes a 
estrangers  i  en  virtut  del  Conveni  d'adhesió  esmentat,  que  han suposat  un total  de 
2.350,00 €.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Primer.- Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, ( ajuda transport persona 
amb discapacitat) a M.ª E. S. B. amb DNI: 49919997S per la quantitat de 800€.
Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  la  relació  de  factures  de  l'expedient  número  5278/2017,  APROVACIÓ 
PROPOSTA  DE  DESPESES  JUNTA  DE  GOVERN  28/11/2018,  per  import  de 
743.567,76 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 5279/2017, APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIÓ 
JUNTA DE GOVERN 28/11/2017, per import de 47.092,15 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.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària. ACORDA:
Primer.-  Aprovar  el  compromís  de  dotació  econòmica  al  Fons  de  Mallorquí  de 
Solidaritat, per 2000€
Segon.- Notificar-ho a les persones interessades i al negociats afectats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar la 
devolució a l'empresa TORREGOZA AVANZA, S.L., de l'import liquidat en concepte 
d'ICIO , per un import de 30.853,07 €.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, Acorda:
1.Adjudicar a l'empresa CLEM ECOLOGIC S.L. el contracte de subministrament d’un 
aparell elevador porta-féretres.
2.L'import  del  contracte  de  subministrament  és  de  vint-i-tres  mil  dos-cents 
quaranta-vuit euros amb noranta-quatre cèntims (23.248,94€) amb l’I.V.A. inclòs.
3.Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària emplaçant-la per a la signatura del 
contracte en el termini màxim de quinze dies a comptar a partir del dia següent al de la 
notificació de l'adjudicació.
4.Comunicar les dades bàsiques del contracte al registre de contractes del sector públic, 
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de conformitat amb el que es disposa en l'article 333.3 del TRLCSP.

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