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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 24/10/2017
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 24 d'octubre 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 764 al 770, dels dies
17 i 19 d'octubre de 2017.
La Junta de Govern, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar la relació de factures de l'expedient número 4631/2017, Aprovació proposta de
despeses junta de govern 24/10/2017, per import de 51.615,57 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 4632/2017, APROVACIÓ FACTURES AMB OBJECCIÓ JUNTA DE
GOVERN 24/10/2017, per import de 5.495,59 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:
1.Adjudicar a l'empresa THYSSENKRUPP SLU el contracte del servei de
manteniment integral dels ascensors de les dependències municipals per un import
màxim de vint-i-vuit mil setanta-cinc euros (28.075,00€) més cinc-mil vuit-cents
noranta-cinc euros amb setanta-cinc cèntims (5.895,75€) en concepte d'IVA.
2.L'import màxim del present exercici serà de mil quatre-cents quinze euros amb
quaranta-cinc cèntims (1.415,45€) amb l’I.V.A. inclòs.
3.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.
4.Comunicar les dades bàsiques del contracte al registre de contractes del sector públic,
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S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
17 d'octubre de 2017.

de conformitat amb el que es disposa en l'article 333.3 del TRLCSP.

A continuació es dóna compte a la Corporació de la liquidació efectuades per ocupació
de béns de domini públic amb taules i cadires i altres elements anàlegs no afectes a la
zona Marítima-terrestre. Realitzades en funció de les declaracions dels titulars dels
locals comercials, la informació d'anys anteriors i les investigacions dels serveis tècnics
d´aquest Ajuntament.
Atesa la proposta d'acords, confeccionada pel negociat d'Intervenció, la Junta de
Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer: Aprovar la liquidació efectuada, corresponents a l'exercici 2.017,
(TACA201703COMPLEMENTÀRIA), per un import conjunt de 588,00€ (LIQ.
A0209) segons el detall que s'adjunta al present acord, en forma de llista.
Segon: Notificar en forma el present acord als interessats i als negociats afectats.

Atès l’expedient 3880/17 del negociat de Serveis Socials relatiu a sol·licitud de
bonificació de taxes municipals (aigua, fems i clavegueram), 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
3880/17
G. C. O.
*
*75% de la taxa de fems ( Ref: 01200123A10A)
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: 4628.
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, per majoria de 5 vots a favor i una abstenció de la Sra Catalina
Esteva, ACORDA:
1.Adjudicar el contracte menor d'elaboració d'un estudi de viabilitat econòmica de la
Proposta de Marca Turística de Sóller a l'empresa Agència Digital STAY CREATIVE
2.L'import total del contracte es de dotze mil dos-cents setanta euros (12.270,00€) mes
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A continuació es dóna compte a la Corporació de la liquidació efectuades per ocupació
de béns de domini públic amb taules i cadires i altres elements anàlegs no afectes a la
zona Marítima-terrestre. Realitzades en funció de les declaracions dels titulars dels
locals comercials, la informació d'anys anteriors i les investigacions dels serveis tècnics
d´aquest Ajuntament.
Atesa la proposta d'acords, confeccionada pel negociat d'Intervenció, la Junta de
Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer: Aprovar la liquidació efectuada, corresponents a l'exercici 2.017,
(TACA201703COMPLEMENTÀRIA), per un import conjunt de 1.560,00€ (LIQ.
A0126) segons el detall que s'adjunta al present acord, en forma de llista.
Segon: Notificar en forma el present acord als interessats i als negociats afectats.

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:
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
4533/2017
L. M. M.
IB8185CP
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 traspàs
de l’impost de circulació per discapacitat. L´exempció serà efectiva a partir del 2018.
Núm. Exp.
Sol·licitant
Matrícula
4538/17
J. M.ª C. P.
traspàs de IB4340BZ a 4512DKG
Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.

Ateses les nòmines presentades pel negociat de Tresoreria, corresponents a
gratificacions pels treballs realitzats fora de l’horari normal de feina, pel personal de la
Policia Local d’aquest Ajuntament, durant el mes d'octubre de 2017, per una quantitat
de VUIT MIL SIS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC
CÈNTIMS (8.649,35 €), la Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació
ordinària, ACORDA: aprovar el seu abonament”.
Ateses les nòmines presentades pel negociat de Tresoreria, corresponents a
gratificacions pels treballs realitzats fora de l’horari normal de feina, pel personal
d’aquest Ajuntament, durant el mes d'octubre de 2017, per una quantitat de QUATRE
MIL CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS
(4.532,32 €), la Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària,
ACORDA: aprovar el seu abonament”.
Atesa la relació elaborada pel Negociat de Recursos Humans de conformitat amb el
previst els Pactes sobre condicions de treball del personal al servei de l’Ajuntament de
Sóller, la Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
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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
4556/17
A. V. A.
*
*75% de la taxa de fems ( Ref: 310800010000)
Segon.- Es farà efectiva a partir de la propera facturació.
Tercer.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.

Concedir al Personal d’aquest Ajuntament amb fills, una subvenció segons barem que a
continuació s’assenyala:
A) Fills edat escolar obligatòria ................................371,7
B) Estudis universitaris o cicle superior ...................495,6
C) Fills en edat de 0 a 3 anys ....................................495,6
Total:
1.- FILLS FUNCIONARIS ..........................................42.435,6€
2.- FILLS PERSONAL LABORAL ............................. 2,601,9€

Atès que en data 26 de setembre de 2017, la Junta de Govern va acordar aprovar el
projecte de condicionament del solar 4/5 del polígon de Son Angelats, de propietat
municipal, i la construcció d'un mur de contenció a la part posterior dels terrenys,
juntament amb els plecs de clàusules que donen caràcter legal al procediment negociat
sense publicitat.
Atès que la junta de govern, a la sessió de dia 10 d’octubre de 2017, va acordar aprovar
novament la tramitació de l’esmentada licitació per haver quedat deserta la
convocatòria inicial.
En vista que s’ha emès un certificat acreditatiu de licitació deserta, degut a que la única
oferta presentada (OBRAS Y CONSTRUCCIONES TORRES MAZA S.L.) va tenir
entrada en aquest ajuntament una vegada finalitzat el termini establert en la invitació a
participar
Atès que en data 1 de setembre de 2017 es va realitzar l'oportuna retenció de crèdit
(2017-12356) amb càrrec a la partida 9200/6220002.
En vista dels informes favorables que consten a l’expedient, la Junta de Govern Local,
per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Obrir novament un termini per a la presentació d’ofertes.
2.L'import màxim de les obres serà de cent sis-mil nou-cents vint-i-vuit euros amb
noranta-tres cèntims (106.928,93€) més vint-i-dos mil quatre-cents cinquanta-cinc
euros amb set cèntims (22.455,07€) en concepte d'I.V.A.
3.Trametre invitació a participar en el procediment a un mínim de tres empreses
especialitzades, sempre que això sigui possible.
La Junta de Govern, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- Aprovar la Convocatòria per a l'atorgament de subvencions sobre la quota
líquida de l'impost sobre béns immobles a l'habitatge habitual de famílies
monoparentals, pensionistes i famílies amb pocs recursos, any 2017, que s’acompanyen
com Annex a aquest Acord.
Segon.- Disposar la publicació del present acord mitjançant la inserció del
corresponent anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears i edicte al Tauler d'Anuncis
de la seu electrònica de l’Ajuntament.

La secretària.
Sóller, document signat electrònicament al marge
Tauler d'avisos

El Batle
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TOTAL...........................................................................45.037,5€.

