
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 10/07/2018.

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 10 de juliol de 2018.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 3 
de juliol 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  0725/2018  al 
0759/2018,  dels dies 2, 3 i 6 de juliol de 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: Aprovar la 
relació de factures de l'expedient número 3801/2018, APROVACIÓ PROPOSTA DE 
DESPESES, per import de 50.174,97 euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar 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

P. N. B. C/ Alqueria del Comte, 64 TODOS 6323002DE7062S0001BD

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Aprovar  la  primera  certificació  de  les  obres d’adequació  d’un antic  furgó  com a 
oficina d’informació turística del Port de Sóller.
2.Aprovar  la  factura  número  80/2018  per  un  import  total  de  dotze-mil  cent  euros 
(12.100,00€) amb l’I.V.A. inclòs.
3.Notificar aquest acord a l’adjudicatari i als negociats afectats.

Devolució de la fiança depositada, corresponent a la Taxa d'Ocupació de la Via Pública 
amb Taules i Cadires, a la zona de Costes, del Passeig de la Platja d'en Repic del Port 
de Sóller. La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: 
Aprovar la devolució de la fiança a GREEN NOVA VENTURES, SCP, de l'exercici 
2017, per un import total de 184,54 euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: Aprovar el 
pagament de 12.020,96 € a l'IMAS, dels quals 11.788,42 € en concepte de devolució de 
bestreta de subvenció no executada i 232,54 € per interessos de demora.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Adjudicar el contracte de subministrament de material d’oficina (lots 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 8) 
tal i com a continuació s’especifica:
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LOT Empresa Import (I.V.A. exclòs) I.V.A.

1.Papereria Vasco Informática S.L. 9.917,35€ 2.082,64

2.Escriptura i correcció Distribuidora  Rotger 
S.L.U.

6.611,57€ 1.388,43€

3.Adhesius i notes Vasco Informática S.L. 3.305,78€ 694,21€

4.Subjecció.  Petits 
accessoris

Vasco Informática S.L. 1.652,89€ 347,11€

5.  Enquadernació  i 
presentació

Distribuidora  Rotger 
S.L.U.

3.305,78€ 694,21€

7. Arxiu. Classificació Vasco Informática S.L. 3.305,78€ 694,21€

8. Accessoris Vasco Informática S.L. 1.652,89€ 347,11€
2.Classificar el LOT 6 tal i com a continuació s’especifica:

Empresa LOT 6
punts

Termini  de 
lliurament.
punts

Compromís
social
punts

TOTAL

Toner Class S.L. 20,00 20,00 20,00 60,00

Distribuidora Rotger S.L. 10,00 20,00 0,00 30,00

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Aprovar el conveni tipus de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament 
de Sóller per a la instal·lació i adequació d’hidrants destinats a atendre qualsevol tipus 
d’emergència.
2.Facultar al Batle per a la signatura del conveni i de tots els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord.
3.Donar compte del present acord al primer ple que se celebri.
4.Comunicar aquest acord al Consell de Mallorca als efectes adients.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  el  següent  expedient  de  sol·licitud  de  particular  de  bonificació  de  taxes 
municipals:
Núm. exp. Sol·licitant Bonificació
3672/18 P. J. F. S.          *
*75% de la taxa de fems ( Ref: 513200050000)

la Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
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 2019.
Núm. Exp. Sol·licitant Matrícula
3797/2018 F. J. S. B. 7419KMJ

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
NO  AUTORITZAR  a  K.  M.  (X7889079X)  el  PROJECTE  D'EXECUCIÓ  de 
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REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE al carrer d'Alaró núm. 26, amb referència 
cadastral  4149003DE7044N0001RI,  atès  que  s'ha  presentat  fora  del  termini  de  sis 
mesos després de la notificació de la llicència, que finalitzava el 2/05/18.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
CONCEDIR  LLICÈNCIA  a  PASTOR  I  PUER  S.L.  (B07760960)  per  a  la 
INSTAL.LACIÓ  D'UN QUIOSC-BAR I  TERRASSA EN EL TRAM FINAL DEL 
TORRENT SA FIGUERA, al Port de Sóller, amb qualificació urbanística Zona Domini 
Públic Hidràulic.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir llicència a C. B. C. (43.046.686R) i S. C. C. (43.029046N) per a les obres de 
CONSTRUCCIÓ DE PISCINA, situades al polígon 2 parcel.les 12 611, amb referència 
cadastral 07061A002006110000KA i qualificació urbanística ASPI 2.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir  llicència  a  M.  R.  F.  (18.882.927L),  per  a  les  obres  de  CONSTRUCCIÓ 
D'UNA PISCINA ANNEXA A HABITATGE, situades al CARRER BUNYOLA, 29, 
amb referència cadastral 4352803DE7045S0001BP i qualificació urbanística CJP3.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir llicència a T. G. B. (X1073467B), per a les obres de REFORMA INTERIOR 
DE  L'HABITATGE,  situades  al  CARRER  DE  SA MAR,  58  4º,  amb  referència 
cadastral 5424020DE7052S0005QD i qualificació urbanística NV1.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
CONCEDIR  a  G.  G.  (Y2145365P9)  LLICÈNCIA  de  LEGALITZACIÓ 
D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA a la Parcel.la 1126 del Polígon 4, 
amb referència cadastral 07061A004011260000KL i qualificació urbanística NR2.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Declarar la jubilació anticipada per voluntat de la persona interessada, M. P. R., amb 
NIF  42953318J,  funcionària  de  carrera  d'aquest  Ajuntament,  amb  data  del  dia  31 
d’agost de 2018, havent complert 63 anys d'edat.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Aprovar l’expedient de contractació d’una assegurança de responsabilitat  civil  per 
riscs professionals per tal de garantir la cobertura de les conseqüències econòmiques 
derivades  d’actuacions  u  omissions  basades  en  actes  negligents  comesos  pels 
assegurats en la seva condició d'autoritat o funcionari o personal de l'Ajuntament i de 
les seves entitats públiques.

La secretària.                                                 El Batle

Sóller, document signat electrònicament al marge
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