Rosa Isabel Ripoll Coll (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 08/01/2020
HASH: 65bc3bc298c83a6c757aee42cdf8825c

EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 22/11/2019.
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 22 de novembre de 2019.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
15 de novembre de 2019.
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 2279/2019 al
2304/2019, dels dies 14, 15, 18, 19 i 20 de novembre de 2019.

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
6332/2019, APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIÓ, per import
de 15.384,16 euros.
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 de Novembre de 2019, per una quantitat de ONZE
MIL QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS (11.409,91
€), la Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar
el seu abonament.
L’aprovació, de la devolució a l'interessat/da per un import de 14,65 €.
CONTRIBUENT: R. P. S.
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2019
NÚMERO DE REBUT: 1051680
MATRICULA: IB7241CW
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 58,60 €
DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 19/07/2019
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 1T
IMPORT DEVOLUCIÓ: 14,65€

L’aprovació de la exempció corresponent a la meitat indivisa corresponent a l’Impost
Sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana, dels propers exercicis, de les referències
cadastrals
07061A004013580000KR,
07061A004013590000KD
i
6719103DE7061N0001LA, a partir de l’exercici 2020.
Tauler d'avisos
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Aprovar la relació de factures de l'expedient número 6331/2019, APROVACIÓ
PROPOSTA DE DESPESES JUNTA DE GOVERN LOCAL, per import de 430.004,75
euros.

Devolució import multa.
L’aprovació de la devolució al Sr. J. L. G. P., de l'import de 45,00 €.
L'aprovació de la devolució d’ingrés indegut per duplicitat a la Sra. M. G. S., per un
import de 1.080,07 euros.
L’aprovació de la devolució al titular S. M. G., de l'import de 110,61 €, de la Multa de
Trànsit, núm. de butlletí 0648002202306.
Aprovar la devolució d’ingrés indegut per duplicitat que correspon al Sr. S. D. K. O.,
per un import de 162,56 euros.
Aprovar la devolució d’ingrés indegut per duplicitat que correspon al Sr. J. A. M. M.,
per un import de 234,14 euros.
L’aprovació de la devolució a Obispado de Mallorca, de l'import de 488,68 €, de la
primera fracció de l’Impost Sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana, referència
cadastral 5923052DE7052S0001ZO, de l'exercici 2019.
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 2020.
Sol·licitant

6213/2019

A. M. C.

Matrícula
2441KPF

Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (beca basquet) de 100€ a Mª I. J.
J. amb DNI: 43135717E.
Aprovar l’expedient d'alienació dels béns mobles ubicats a l'edifici municipal de
l'Hospici mitjançant subhasta pública.
Aprovar el plec de clàusules administratives que regiran el procediment.
Aprovar el següent expedient de sol·licitud de particular de bonificació de taxes
municipals:
Núm. exp.
Sol·licitant
Bonificació
6271/2019

S. D.

75%

L’aprovació de la bonificació del cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles de
tracció mecànica del vehicle motocicleta Yamaha 250 SR amb matrícula IB-1028-BP,

Tauler d'avisos
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Núm. Exp.

per tenir més de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica. Aquest acord tendrà
efectes a partir de l'exercici 2020.
Rectificar el punt n.º 3 de l'acord adoptat en data 08 de novembre de 2019.
On diu: «Adjudicar a l'empresa Previs Gestión de Riesgos, SLU el contracte
del
servei de prevenció de riscs laborals per un import màxim de trenta-tres mil cinc cents
seixanta-un euros amb vint-i-dos cèntims (33.561,22 €), IVA
inclòs»
Ha de dir: «Adjudicar a l'empresa Previs Gestión de Riesgos, SLU el
contracte del
servei de prevenció de riscs laborals per import màxim de dinou-mil cent setanta-set
euros amb vuitanta-quatre cèntims ( 19.177,84 €) iva inclòs».
Requerir, si escau, en virtut de l'article 9 del Pla Director Sectorial per a la gestió dels
residus de construcció-demolició, a Orange España Comunicaciones Fijas SL perquè,
abans de la retirada de la llicència i dins el termini de deu dies presenti còpia de l'aval
o dipòsit a favor del Consell de Mallorca, així com a còpia del contracte signat amb
l'entitat Mac Insular, ambdues relatives al tractament d'enderrocs.
Concedir llicència a Orange España Comunicaciones Fijas SL, per a les obres d’un
tram de rasa de telecomunicacions de 61 ml en calçada i 51 ml en vorera, situades al
carrer Xaloc,7, i qualificació urbanística Sistema General Viari VU , de conformitat
amb la documentació presentada i les condicions generals de la llicència, per un
pressupost de 3.917,76 €.

APROVAR el projecte de legalització, AUTORITZANT les obres de reforma interior de
l’edificació principal i la demolició de l’edificació annexa per a la restauració de la
legalitat urbanística, situades a la parcel·la 532 del polígon 1, d'acord amb la
documentació presentada amb data 03/04/2019 i 06/08/2019 i per un pressupost de
110.659,20€, 24.720,72€ i 6,814,28 € respectivament.
Concedir llicència a J. M. M. S., per a les obres de reforma i ampliació de vivenda
unifamiliar aïllada i construcció de piscina, situades al c/Sa Mar,Vial 13- Can Tes,
amb referència cadastral 5225022DE7052N0001DQ i qualificació urbanística NR. De
conformitat amb la documentació presentada i les condicions generals de la llicència,
per un pressupost de 65.000 €..
La secretària

El President

Sóller, document signat electrònicament al marge

Tauler d'avisos

Codi Validació: 6TLEGF5H4DR3WJJLK9E2JQRS6 | Verificació: https://soller.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 3

Concedir llicència a P. W., per a les obres construcció d'habitatge amb piscina al Camí
del Far, 3, amb referència cadastral 3548402DE7034N0001UR i qualificació
urbanística CJP3 , de conformitat amb la documentació presentada i les condicions
generals de la llicència, per un pressupost de 450.000 €.

