
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 13/03/2018
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 13 de març de 2018.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 6 
de març 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  0223/2018  al 
0236/2018,  dels dies 2, 6, 7, 8 i 9 de març de 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  la  relació  de  factures  de  l'expedient  número  1448/2018,  APROVACIÓ 
PROPOSTA  DE  DESPESES  JUNTA  DE  GOVERN  13/03/2018,  per  import  de 
14.101,37 euros.

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
1390/2018 A. S. S.  traspàs de 2781GDV a 4376KHZ
Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Concedir  la  bonificació  del  60% sobre  l’import  de  l’I.B.I.  de  naturalesa  urbana  o 
rústica, exercici 2018, al titular següent, relacionat per l habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref.cadastral

J. P. E. M. Sector 2, 187 TODOS 07061A002001870000KE

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Concedir  la  bonificació  del  60% sobre  l’import  de  l’I.B.I.  de  naturalesa  urbana  o 
rústica, exercici 2018, al titular següent, relacionat per l habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref.cadastral

J. J. B. P. C/  Alqueria  del  Comte,  55 
TODOS

6323116DE7062S0001ID

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Concedir  la  bonificació  del  60% sobre  l’import  de  l’I.B.I.  de  naturalesa  urbana  o 
rústica, exercici 2018, al titular següent, relacionat per l habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref.cadastral

J. P. Av. Astùries, 28 TODOS 5925835DE7052N0001PQ

Tauler d'avisos



La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer: Nomenar la sra. S. B. com a pregonera de la Fira 2018.
Segon :Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Adjudicar el contracte menor de serveis d'enginyeria per regularització de l'activitat 
del Camp de Futbol municipal Camp den Maiol al Sr. P. M. S.
2.L'import total del contracte es de set mil quatre-cents cinquanta euros (7.4150,00€) 
més l'IV.A.
3.Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària i als negociats afectats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1. Aprovar el pla de seguretat i salut presentat per l'empresa Melchor Mascaró, S.A. per 
les obres de pavimentació i adequació del carrer Bisbe Colom.
2.- Nomenar als Srs. G. B. C. i F. M. B. com a directors de les obres i coordinadors de 
seguretat i salut.
3. Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària i als negociats afectats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Incoar l’expedient de resolució de la concessió administrativa concedida a favor del 
Sr. M. C. R. per incompliment per part del concessionari de part de les obligacions 
essencials de dita concessió.
2.Notificar als interessats l’inici de l’expedient per a que durant el termini de deu dies 
naturals puguin al·legar i presentar els documents i justificants que estimin pertinents.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Incoar l’expedient de resolució de la concessió administrativa concedida en data 18 
de  juliol  de  2017  a  favor  de  l’entitat  Xiton  S.L.  per  incompliment  per  part  del 
concessionari de part de les obligacions essencials de dita concessió.
2.Notificar als interessats l’inici de l’expedient per a que durant el termini de deu dies 
naturals puguin al·legar i presentar els documents i justificants que estimin pertinents.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.-  Concedir,  en  concepte  d’Ajuda  per  Escolaritat,  les  següents  quantitats  als 
següents empleats públics:
Nom  del  funcionari  o 
personal laboral

Nom dels fills Import Total

C. M.ª A. G. C. 371,7 371,7

M. V. M. C. M.
S.

495,6
371,7

867,3

R. A. O. E.
E.

495,6
371,7

867,3

TOTAL 2.106,3'-€

Segon.- Comunicar-ho a les persones interessades i als negociats afectats.”

Tauler d'avisos



La secretària.                                                 El Batle

Sóller, document signat electrònicament al marge

Tauler d'avisos
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