
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 16/01/2018

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 16 de gener de 2018.

S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar les actes de la sessió anterior,  
de 9 de gener 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  0013/2018  al 
0028/2018,  dels dies 9, 10 i 11 de gener de 2018.

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 2018.
Núm. Exp. Sol·licitant Matrícula
98/2018 E.P.D. traspàs de 3707DRM a 0356GLF
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
113/2018 B.B.R. 8974KOX
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, ( ajuda lloguer) a M.G.G. 
amb DNI: 42970649W per la quantitat de 410€.
Ingressar directament al C.C. ES65 0075 6811 5206 0157 0635 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:
1.Aixecar la càrrega que pesa sobre la finca ubicada en el C/ Romaguera (coneguda 

com a cinema Alcazar)  i  que  té  el  seu  origen en el  testament  de  Da.  A.O.Ll., 
acceptat per l’ajuntament el dia 27 de juny de 2002, i percebre, a canvi, la quantitat 
de quinze-mil quatre-cents set euros amb vuitanta cèntims (15.407,80€).

2.Expedir el corresponent ofici al registre de la propietat per deixar constància d’aquest 
acord i, en conseqüència, perquè pugui procedir-se a la cancel·lació de la càrrega 
existent.

3.Reflectir igualment aquest acord a l’inventari municipal realitzant les modificacions 
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oportunes a l’epígraf corresponent.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.-  Desestimar  el  recurs  de  reposició  presentat  per  Allianz  Cia  de  Seguros  y 
Reaseguros S.A., contra l’acord de la Junta de Govern Local de 31 d'octubre de 2017 
d'aprovació  de  la  reclamació  presentada  pel  Sr.  A.,  donat  que  el  risc  objecte  de 
cobertura està inclòs a la clàusula 9.1.14 i al general del 9.4, i no l'exclòs per la clàusula 
9.8.17 al·legada, que no té res a veure amb els fets que ocasionaren el sinistre.
Segon.-  Remetre  l’acord  a  la  companyia  asseguradora  per  que  aboni  la  quantitat 
indicada a l'acord d'aprovació de la reclamació.
Tercer.- Notificar-ho a la persona interessada i negociats afectats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment el padró de recollida domiciliària de fems per import total 
de  CINC-CENTS  TRENTA-VUIT  MIL  TRES-CENTS  SETANTA-SET  EUROS  I 
VUIT CTS. (538.377,08 €) .Segon. Exposar-lo públicament, al BOIB i tauler d'anuncis 
de  l'Ajuntament,  per  termini  de  15  dies  hàbils.  En  cas  de  què  no  se  presentin 
reclamacions durant aquest termini l'acord esdevindrà definitiu.
Tercer. Comunicar aquest acord als negociats afectats”.

Fet pel negociat de Rendes i Exaccions el padró del impost municipal sobre vehicles de 
tracció mecànica, corresponent a l'any 2018.
Vista la documentació presentada, la Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació 
ordinària, ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment el padró de l'impost municipal sobre vehicles de tracció 
mecànica,  corresponent  a  l'any  2018,  per  import  total  de  SET-CENTS 
CINQUANTA-SIS  MIL  NOU  CENTS  VUITANTA-QUATRE  EUROS  I 
SETANTA-CINC CTS. (756.984,75 €) .
Segon. Exposar-lo públicament, al BOIB i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, per termini 
de 15 dies hàbils. En cas de què no se presentin reclamacions durant aquest termini 
l'acord esdevindrà definitiu.
Tercer. Comunicar aquest acord als negociats afectats.”

la Junta de Govern, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Adjudicar a l'empresa Viabal Manteniment i Conservació S.A. el contracte del del 
servei  de  senyalització  horitzontal  (marques  vials)  per  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.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.
3.Comunicar les dades bàsiques del contracte al registre de contractes del sector públic, 
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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