
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 7/08/2018.

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 7 d'agost de 2018.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
31 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  0893/2018  al 
0942/2018,  dels dies 30 i 31 de juliol i 1, 2 i 3 d'agost de 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  la  relació  de  factures  de  l'expedient  número  4380/2018,  APROVACIÓ 
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 8.409,90 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  4381/2018,  APROVACIÓ  PROPOSTA  DE  DESPESES  AMB 
OBJECCIÓ, per import de 54.457,75 euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
la compensació de 20,81 € corresponents al total de la factura presentada per l'empresa 
Nivi del mes de juny de 2018 amb l'import recaptat de les multes a estrangers i en virtut 
del Conveni d'adhesió esmentat, que han suposat un total de 40,00 €.

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 2019.
Núm. Exp. Sol·licitant Matrícula
4349/2018 C. T. P. L. 3648HMW

La  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària,  ACORDA: 
l’aprovació de la bonificació del cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles de 
tracció mecànica del vehicle furgoneta Citroen Mehari amb matrícula IB7661AC, per 
tenir més de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica. Aquest acord tendrà efectes 
a partir de l'exercici 2019.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Desestimar la sol·licitud d'ajuda econòmica per a beca d'escola d'estiu.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA,
AUTORITZAR a Z. M. S.L.U. (B57808362) la PROPOSTA D'ENCREUAMENT DE 
LÍNIA  D'ELECTRICITAT  DE  LA  SÉQUIA  PER  CAMÍ  INTERIOR  I 
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INSTAL.LACIONS D'ELECTRICITAT I AIGUA (documentació complementària del 
projecte d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la parcel.la 2365 del polígon 4).

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
CONCEDIR LLICÈNCIA a ACOXZIUSA BV (N0037715J), representada per T. W. 
C., per a les obres de MODIFICACIÓ DE BUITS EN FAÇANA I MODIFICACIÓ DE 
TERRASSA EXISTENT D'UNS 33,06 M2, situades a la parcel.la 1520 del polígon 4, 
amb referència cadastral 07061A004015200000KR i classificació de sòl rústic comú 
ASPI 2..

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
CONCEDIR  a  J.  B.  P.  (78206379P)  LLICÈNCIA per  a  les  obres  de  PROJECTE 
BÀSIC DE REFORMA DE CASA UNIFAMILIAR, situades al POL. 4 PARC. 620 CA 
NA  FABIOLA,  amb  referència  cadastral  07061A004006200000KE  i  qualificació 
urbanística NR1 i petita part a la cantonada ARIP.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
CONCEDIR a L.  G.  S.  (41348415G), LLICÈNCIA per  a  les obres de  REFORMA 
INTERIOR D'UN EDIFICI ENTRE MITGERES, situades al carrer de Sa Mar, 93 amb 
referència cadastral 5423003DE7052S0001IO i qualificació urbanística NVI.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Aprovar  la  primera  i  única  certificació  corresponent  al  contracte  de  les  obres  de 
pavimentació i adequació de diversos carrers del casc antic de Sóller.
2.Aprovar la factura 324 per un import de vint-i-set mil cinc-cents vint-i-nou euros amb 
seixanta-sis  cèntims  (27.529,66€)  més  cinc-mil  set-cents  vuitanta-un  euros  amb 
vint-i-tres cèntims (5.781,23€) en concepte d’I.V.A.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- Concedir llicència d’activitat per a la venda no sedentària durant les Festes de 
Sant Bartomeu 2018.

Adquisició de  prestatgeria per a la biblioteca municipal. la Junta de Govern Local, per 
unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: El pagament de la factura núm. 20180373 
de Bat a Bat Interiorismo S.L per un import de 1,285'02 € per a la seva justificació 
davant el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca.

La secretària.                                                 El Batle
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