
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 31/10/2017

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 14 de novembre de 2017.

S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
7 de novembre 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 803 al 818, dels dies 5, 
6, 7, 8 i 9 de novembre de 2017.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  la  relació  de  factures  de  l'expedient  número  4998/2017,  APROVACIÓ 
PROPOSTA  DE  DESPESES  JUNTA  DE  GOVERN  14/11/2017,  per  import  de 
202.740,27 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  4999/2017,  APROVACIÓ  PROPOSTA  DE  DESPESES  AMB 
OBJECCIONS JUNTA DE GOVERN 14/11/2017, per import de 23.557,88 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:
Aprovar la compensació de 2.168,38 € corresponent al total de la factura presentada per 
l'empresa Nivi,  corresponent al  mes de  juliol  de  2017 amb l'import  recaptat  de  les 
multes a estrangers i en virtut del Conveni d'adhesió esmentat, que han suposat un total 
de 5.499,50 €.

Atès que la Junta de Govern Local, en data 26 de setembre de 2017, va acordar aprovar  
el contracte de subministrament de maquinària homologada pel transport de fèretres, 
juntament amb els plecs de clàusules que donen caràcter legal al procediment negociat 
sense publicitat.
Atès  que  durant  el  termini  establert  per  a  la  presentació  d'ofertes  únicament  es va 
registrar la corresponent a l’empresa CLEM ECOLOGIC S.L.
En vista de l’informe tècnic favorable emès en data 8 de novembre de 2017 i d'acord 
amb l'article 151 del Real Decret 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, la Junta de Govern, per unanimitat i  
en votació ordinària, ACORDA:
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1. Requerir a l'empresa CLEM ECOLOGIC S.L. perquè presenti, en el termini de cinc 
dies hàbils la documentació que s'especifica a la clàusula 17ena del plec. És a dir:
A) L’acreditació de la personalitat de l’empresari.
B) L’acreditació de la representació, quan s’actuï mitjançant un representant.
C) Documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
PRIMER: Aprovar la signatura dels convenis de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Sóller, els col·lectius del Firó i l' Associació Cultural d'Esclatabutzes de Sóller, segons 
esborrany adjunt:
Festes: partida 3380/480000  
Col·lectiu de moros 11 de maig: 1.500 € /any 2017.
Col·lectiu de pagesos Sant Ponç 1561: 1.500 €/any 2017.
Col·lectiu de pageses: 1.500 €/any 2017.
Associació Cultural Esclatabutzes de Sóller: 1.500 €/any 2017
SEGON: Delegar en el Batle-President la signatura d'aquests convenis.
TERCER: Notificar-ho als interessats i als negociats afectats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Primer:  Aprovar  un  ajud  econòmic  d'urgent  i  greu  necessitat,  a  O.  U.  amb  DNI: 
X2899554J per la quantitat de 300€.
Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.

Devolució d'ingrés per pagament duplicat.
CONTRIBUENT: HOTEL MAR BELL, S.A.
CONCEPTE I EXERCICI: I.B.I.U 2017 (1ER. PLAÇ ).
REFERÈNCIA: 3548401DE7034N0001ZR.
NÚM. DE REBUT: 892572.
IMPORT: 8.219,03 €.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: 
Aprovar la devolució a l'arrendatari CLUBOTEL LA DORADA, S.L., per un import de 
8.219,03 €.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Primer:
Aprovar  un  ajud  econòmic  d'urgent  i  greu  necessitat,  a  M.ª  A.  S.  M.  amb  DNI:  
43001976A per la quantitat de 720€ i sigui ingressada directament al C.C. ES65 0075 
6811 5206 0157 0635 del Grup d'Acció Social
Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: 
Aprovar la compensació de 2.760,19 € corresponent al total de la factura presentada per 
l'empresa Nivi, corresponent al mes d'agost de 2017 amb l'import recaptat de les multes 
a estrangers i en virtut del Conveni d'adhesió esmentat, que han suposat un total de 
5.305,00 €.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària,  ACORDA:
PRIMER.- Aprovar  la  signatura del  conveni  de  col·laboració entre  l’Ajuntament  de 
Sóller i l'Associació Museu Balear de Ciències Naturals per a la seva tasca de gestió i 
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dinamització del Museu Baler de Ciències Naturals.
Partida 3330/4800200, capítol 4 del pressupost municipal..
Associació Museu Balear de Ciències Naturals: 14.280€ /2017.
SEGON.- Delegar en el batle-president la signatura d'aquest conveni.
TERCER.- Notificar-ho als interessats i negociats afectats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Primer:
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, a Y. C. amb DNI: X3758408G per 
la quantitat de 800€.
Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.

Reparació del Camí dels Pintors.
La Junta de Govern, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1. Sol·licitar novament a Demarcació de Costes la seva col·laboració en aquest aspecte, 
donant continuïtat als treballs ja efectuats dins el terme de Deià. 
2.  Remetre  igualment  copia  de  l’expedient  al  Departament  de  Medi  Ambient  del 
Consell de Mallorca, sol·licitant el seu assessorament tècnic.

Ates l'acord adoptat per la Junta de Govern en la sessió celebrada el dia 05/09/17 , de 
devolució per compensació de deute a Gregorio Puigserver S.L. de l´import prorratejat 
de  la  quota  de  l´Impost  sobre  Vehicles  de  tracció  mecànica  aquesta  Unitat  de 
Recaptació, al haver-se assabentat que l´interessat ha procedit al pagament del deute a 
compensar  del  rebut  886275,  proposa  l'anul·lació  de  l'esmentat  acord,  i  aprovar  la 
devolució de l'import de 2 trimestres de 2017 del rebut d´IVTM 858356.
Aquesta Unitat de Recaptació ha constatat la procedència de la devolució.
S'apliquen els següents preceptes legals a l'expedient:
Article  14.1 a)  del  R.D.  2/2004 de  5 de  Març,  pel  qual  s’aprova el  TR de la  Llei 
d’Hisendes Locals.
Article 32 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar la 
devolució de l'import de 71,65 €.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- AUTORITZAR a JMP B-U B-G (W0049228J),  la MODIFICACIÓ EN EL 
TRANSCURS DE LES OBRES DE REFORMA, AMPLIACIÓ, REHABILITACIÓ, 
CANVI DE COBERTA I PISCINA D'EDIFICI ENTRE MITGERES, al carrer Bàlitx, 
7, de conformitat amb els plànols, demés documentació presentada i les condicions de 
la llicència, amb la següent PRESCRIPCIÓ:
«Que es compleixi el que estableix l'article 143 de la LOUS»
Segon.-  ATORGAR a  JMP B-U B-G LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ del 
PROJECTE  DE  REFORMA,  AMPLIACIÓ,  REHABILITACIÓ,  CANVI  DE 
COBERTA I PISCINA D'EDIFICI ENTRE MITGERES, al carrer Bàlitx 7.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Primer: Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, a M. G. H. amb DNI:  
X6490614Z per la quantitat de 800€.
Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.

La Junta de Govern, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
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1.Adjudicar  a  l’empresa  OBRAS Y CONSTRUCCIONES TORRES MAZA S.L.  el 
contracte d’obres de construcció d'un mur de contenció i precondicionament d'un solar 
de  propietat  municipal  del  Polígon  de  Son  Angelats  per  un  import  total  de  cent 
vint-i-nou mil  cent  noranta-sis  euros  amb trenta-quatre  cèntims  (129.196,34€)  amb 
l’I.V.A. inclòs.
2.Aprovar el pla de seguretat i salut presentat pel contractista en base a l’informe tècnic 
emès en data 7 de novembre de 2017.
3.Nomenar al Sr. G. B. C. com a director de les obres i coordinador de seguretat i salut.
4.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.
5.Comunicar les dades bàsiques del contracte al registre de contractes del sector públic, 
de conformitat amb el que es disposa en l'article 333.3 del TRLCSP.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir  a  Teixvicesa  S.  L.  U.,  la  pròrroga  de  la  llicència  d'obres  de  projecte 
d'habitatge unifamiliar aïllat, situades al Passeig Es Travès, del Port de Sóller.

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
5043/17 M.ª T. M. S. *
*75% de la taxa de fems ( Ref: 11550012BJ01)
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: 4963
Segon.- Es farà efectiva a partir de la propera facturació.
Tercer.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.

La secretària.                                                 El Batle
Sóller, document signat electrònicament al marge
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