
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 11/12/2018.

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 
l'11 de desembre de 2018.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de  4 
de desembre 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  1562/2018  al 
1584/2018,  dels dies 1, 4, 5 i 7 de desembre de 2018.

DESCRIPCIÓ DEL PRÉSTEC
Entitat creditora: SANTANDER
CIF entitat creditora: A28000727
Any de subscripció: 2004
Import inicial: 1.245.227,88 €
Finalització prevista: 30/12/2024
Capital pendent: 467.868,12 €
Compte de càrrec: ES58-0049-0176-2029-1002-9421
CÀLCUL DE LA QUOTA
Data de càrrec: 31/12/2018
Període de liquidació: 01/10/2018 – 31/12/2018
Dies de liquidació: 90
Amortització prevista: 18.585,49 €
Tipus d'interès: 0,002%
import interessos: 2,35 €
Quota total: 18.587,84 €
Per  tot  l'anterior,  la  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària, 
ACORDA:
Aprovar la liquidació de la quota d'amortització i interessos del préstec descrit.

DESCRIPCIÓ DEL PRÉSTEC
Entitat creditora: BBVA
CIF entitat creditora: A48265169
Any de subscripció: 2005
Import inicial: 3.593.323,53 €
Finalització prevista: 31/12/2027
Capital pendent: 1.661.912,16 €
Compte de càrrec: ES10-0182-5747-4302-0007-0642
CÀLCUL DE LA QUOTA
Data de càrrec: 31/12/2018
Període de liquidació: 01/10/2018 – 31/12/2018
Dies de liquidació: 90
Amortització prevista: 44.916,54 €
Tipus d'interès: 0,000%
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import interessos: 0,00 €
Quota total: 44.916,54 €
Per  tot  l'anterior,  la  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària, 
ACORDA:
Aprovar la liquidació de la quota d'amortització i interessos del préstec descrit.

DESCRIPCIÓ DEL PRÉSTEC
Entitat creditora: BANKIA
CIF entitat creditora: A14010342
Any de subscripció: 2005
Import inicial: 1.272.601,51 €
Finalització prevista: 31/12/2024
Capital pendent: 467.868,12 €
Compte de càrrec: ES23-2038-3389-2564-0000-0711
CÀLCUL DE LA QUOTA
Data de càrrec: 31/12/2018
Període de liquidació: 01/10/2018 – 31/12/2018
Dies de liquidació: 90
Amortització prevista: 18.714,73 €
Tipus d'interès: 0,184%
import interessos: 214,63 €
Quota total: 18.929,36 €
Per  tot  l'anterior,  la  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària, 
ACORDA:
Aprovar la liquidació de la quota d'amortització i interessos del préstec descrit.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (beca menjador escolar), a A. R. 
amb DNI: Y0590261A per la quantitat de 336€.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (ajuda lloguer i electricitat), a P. 
D. C. R. amb DNI: 43110840P per la quantitat de 600€..

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
6709/2018 F. D. P.  4606GZS

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Autoritzar a M. F. P. J. les modificacions en el transcurs de les obres de construcció  
d'habitatge unifamiliar aïllat, situades al polígon 1 parcel·les 375 – 367.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
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Concedir llicència a  C. i  A. R. V.  per a  les obres de reforma d'edifici  d'habitatges, 
situades  a  la  Plaça  Constitució  15a-16,  amb  referències  cadastrals 
5821035DE7052S0001SO i 5821036DE7052S0001ZO i qualificació urbanística NV1.

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

Concedir llicència a J. F. V. C., per a les obres de Rehabilitació de vivenda unifamiliar,  
situades a  la  parcela  95 del  polígono 1 -Finca Ses Tanquetes,  Pago Binidorm, Son 
Sales-,  amb referència  cadastral  07061A001000950000KY i  qualificació  urbanística 
ASPI.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir llicència a C. M. P. (49770796S), per a les obres de construcció d'habitatge, 
situades a la Urbanización Can Joy, nº 28 en el Port de Sóller, amb referència cadastral 
3547005DE7034N0001DR i qualificació urbanística CJP3 i ZVPB -UE-P4.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Autoritzar  a  M.  M.  P.  i  B.  M.  les  modificacions  en  el  transcurs  de  les  obres  de  
construccció  d'habitatge  unifamiliar  aïllat  (executades  conforme  a  la  llicència  de 
construcció d'habitatge i piscina -exp.408/2008-), situades en el polígon 1, parcel·les 
374, 368 i 369.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir  llicència  a  P.  J.  i  P.  H.  D.,  per  a  les  obres  de  REHABILITACIÓN 
D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I COBERTA, situades al polígon 2 parcel·la 
107  -Can  Raja-,  amb  referència  cadastral  07061A002001070000KT  i  qualificació 
urbanística NR3.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Autoritzar a Oraiste S.L., representada per F. X. H. C. les modificacions en el transcurs 
de les obres de reforma d'habitatge unifamiliar situades al polígon 4, parcel·la 1583.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Adjudicar a l'empresa Hypervial Construcción y Servicios, SL. el contracte d’obres de 
rehabilitació de  l’immoble municipal ‘Teatre  Defensora Sollerense’ ( I  fase) per un 
import  màxim  de  quatre-cents  cinquanta-dos  mil  tres-cents  vint-i-set  euros  amb 
vint-i-vuit cèntims (452.327,28€) IVA inclòs.

Contracte de serveis. Suport als serveis tècnics municipals. 
la Junta de Govern Acorda:

1.Classificar les ofertes presentades en el següent ordre decreixent:

Licitador Puntuació judici 
de valor

Oferta 
econòmica

Puntuació oferta 
econòmica

Puntuació total

Miguel  A. 
Aguiló Oliver

38,00 88.800,00€ 47,92 85,92

Bartomeu 14,50 80.000,00€ 53,19 67,69
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Mateu Estrany

Kreum S.A. 12,50 77.377,07€ 55,00 67,50

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Adjudicar a l'empresa AIR CLIMA TRATAMIENTOS DEL AIRE, SL de l'adaptació i 
instal·lació de la climatització existent en l'edifici central de l'ajuntament per un import 
màxim de  cinquanta-vuit  mil  set-cents  seixanta-tres  euros amb vuitanta-set  cèntims 
( 58.763,87€) IVA inclòs.

La secretària                                                 El President

Sóller, document signat electrònicament al marge
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