
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 05/12/2017

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 5 de desembre de 2017.

S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
28 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 854 al 866, dels dies 
27, 28 i 30 de novembre i 1 de desembre de 2017.

Aprovar  la  relació  de  factures  de  l'expedient  número  5381/2017,  APROVACIÓ 
PROPOSTA  DE  DESPESES  JUNTA  DE  GOVERN  05/12/2017,  per  import  de 
74.792,22 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 5382/2017, APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIÓ 
JUNTA DE GOVERN 05/12/2017, per import de 2.552,76 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  següent  expedient de  sol·licitud de  particular  de  bonificació de 
taxes municipals:
Núm. exp. Sol·licitant Bonificació
5367/17 A. T.M. *
*75% de la taxa de fems ( Ref: 012200020A2B)
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: 5110
Segon.- Es farà efectiva a partir de la propera facturació.
Tercer.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.-  CONCEDIR  LLICÈNCIA  a  G.R.  W.  (X5238895R)  per  a  les  obres 
d'AMPLIACIÓ D'HABITATGE I CONSTRUCCIÓ DE PISCINA, situades al Polígon 
4, Parcel·la 2.917, amb referència cadastral  07061A004029170000KW i qualificació 
urbanística  NR3  amb  tipologia  edificatoria  CC,  de  conformitat  amb  els  plànols, 
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projecte  tècnic,  demés  documentació  presentada  i  les  condicions  generals  de  la 
llicència, sota la direcció tècnica de J. O. S. i per un pressupost de 141.627,73.- euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.-  AUTORITZAR  a  M.H.(Y5050250Q),  el  PROJECTE  D'EXECUCIÓ  DE 
PISCINA al carrer de Sant Pere, 10 de Sóller, de conformitat amb els plànols, demés 
documentació presentada i les condicions de la llicència.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- CONCEDIR LLICÈNCIA a J.P. F. (43000330J), representat per J.M. P., per a 
les obres de PROJECTE DE CANVI D'ÚS DE GARATGE A HABITATGE, situades al 
CARRER  JOAN  CANALS  ESTADES,  5,  amb  referència  cadastral 
5825716DE7052N0001SQ i qualificació urbanística Cases de Carrer 1, de conformitat 
amb  els  plànols,  projecte  tècnic,  demés  documentació  presentada  i  les  condicions 
generals de la llicència, sota la direcció tècnica de J. M. P.,  i  per un pressupost de  
43.516.26.- euros.

la Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Primer: 
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, ( despeses habitatge) a J.de R. B. 
Q. amb DNI: Y5550139T per la quantitat de 550€
Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.

la Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Primer: Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, ( despeses habitatge) a C.
O. A. amb DNI: 5030939L per la quantitat de 750€
Ingressar directament al C.C. ES65 0075 6811 5206 0157 0635 del Grup d'Acció Social
Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.

la Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Primer.-  CONCEDIR LLICÈNCIA a  A.  J.  V.  M.  (42992704T),  per  a  les  obres  de 
REPARACIÓ  I  IMPERMEABILITZACIÓ  DE  TERRASSES  I  COBERTES  EN 
EDIFICI PLURIFAMILIAR AÏLLAT, situades al carrer POETA MOSSÈN COSTA I 
LLOBERA, 1, amb referència cadastral 4255002DE7045N i qualificació urbanística 
CC2, de conformitat amb els plànols, projecte tècnic, demés documentació presentada i 
les condicions generals de la llicència, sota la direcció tècnica de i per un pressupost de 
147.401,81.-€ euros.

la Junta de Govern, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Adjudicar  el  contracte  menor  de  subministrament  d’una  furgoneta  per  la  brigada 
municipal a l’entitat MULTIAUTO PALMA S.L. (B57226102).
2.L'import  màxim  del  present  exercici  serà  de  cinc-cents  vuitanta-sis  euros  mes 
vuitanta-cinc cèntims (amb l’I.V.A. inclòs).
3.El contracte tendrà una durada màxima d’un any.
4.Notificar el present acord a l'adjudicatari i als negociats afectats.

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 
exempció de l’impost de circulació per discapacitat. L´exempció serà efectiva a partir 
del 2018.
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Núm. Exp. Sol·licitant Matrícula
5306/2017 A. T.M. 9324FWK
Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.

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 
exempció de l’impost de circulació per discapacitat. L´exempció serà efectiva a partir 
del 2018.
Núm. Exp. Sol·licitant Matrícula
5365/2017 G. M.  P. 9277FCJ
Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.

la Junta de Govern, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Adjudicar el contracte menor de subministrament d’instal·lació de la senyalització 
viària vertical a J. A. C.  B. (DNI 78.204.899T).
2.L'import màxim del contracte serà de set-mil euros (amb l’I.V.A. inclòs).
3.El contracte es desenvoluparà d’acord amb les instruccions dictades pel subinspector 
en cap de la policia local o persona en qui delegui.
4.Notificar el present acord a l'adjudicatari i als negociats afectats.

 la Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Aprovar  l'expedient  del  contracte  del  servei  de  senyalització  horitzontal  (marques 
vials),  mitjançant  procediment  negociat  sense  publicitat  i  diversos  criteris 
d'adjudicació,  amb una  durada  total  de  vint-i-quatre  mesos  i  un  import  màxim de 
trenta-quatre mil euros (34.000,00€) més set-mil cent-quaranta euros (7.140,00€) en 
concepte d’I.V.A.
2.L'import  màxim  del  present  exercici  serà  de  vint-mil  cinc-cents  setanta  euros 
(20.570,00€) amb l'I.V.A. inclòs.
3.Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el de condicions tècniques 
que regiran el procediment.
4.Trametre  invitació  a  participar  en  el  procediment  almenys  a  tres  empreses 
especialitzades.

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