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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 9/03/2022.
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 9 de març de 2022
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 2
de març de 2022.
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 332/2022 al 369/2022,
dels dies 28 de febrer i 2, 3 i 4 de març de 2022.

Concedir la bonificació del 80% sobre l’import de l’I.B.I. de naturalesa urbana o
rústica, exercici 2022, al titular següent, relacionat per l habitatge que s’indica:
Titular
Situació habitatge
Ref.cadastral
M. A. N. R.
C/ Adela Oliver Llinás, 19 1ºB 5524054DE7052S0099OA
Concedir la bonificació del 80% sobre l’import de l’I.B.I. de naturalesa urbana o
rústica, exercici 2022, al titular següent, relacionat per l habitatge que s’indica:
Titular
Situació habitatge
Ref.cadastral
M. A. K. M.
C/ de Sa Mar, 121 PBJ
52250E4DE7052N0002FW
Concedir la bonificació del 80% sobre l’import de l’I.B.I. de naturalesa urbana o
rústica, exercici 2022, al titular següent, relacionat per l habitatge que s’indica:
Titular
Situació habitatge
Ref.cadastral
T. M. G. B.
C/ de Sa Lluna, 107
6023416DE7062S0001ZD
Concedir la bonificació del 80% sobre l’import de l’I.B.I. de naturalesa urbana o
rústica, exercici 2022, al titular següent, relacionat per l habitatge que s’indica:
Titular
Situació habitatge
Ref.cadastral
M. C. C. C.
Camí de Can Vives, 2 1º
5717002DE7051N0002UI
No autoritzar la devolució de l’ICIO que com arquitecte del projecte havia abonat per
realitzar l’obra de reforma i ampliació d’un habitatge al Camí d'es Cingle núm. 52.
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 2022.
Sol·licitant
Matrícula
M. R. A. B. 2842KNP
Tauler d'avisos
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Concedir la bonificació del 80% sobre l’import de l’I.B.I. de naturalesa urbana o
rústica, exercici 2022, al titular següent, relacionat per l habitatge que s’indica:
Titular
Situació habitatge
Ref.cadastral
J. F. R. M.
C/ Cetre, 2 1º
5423012DE7052S0002JP

Aprovar el següent expedient de sol·licitud de particular de renovació de bonificació
de taxes municipals:
Sol·licitant Bonificació
S. D.
*
* 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).
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 2022.
Sol·licitant
Matrícula
M. O. O.
4567BNC
Aprovar inicialment el padró esmentat per import total de UN MILIÓ VINT-I-TRES
MIL SET-CENTS TRETZE EUROS I NORANTA-NOU CÈNTIMS . (1.023.713,99 €).
Aprovar la convocatòria del procés de selecció mitjançant el procediment ordinari per
cobrir tres (3) places de funcionari de carrera de la categoria de Policia Local, grup C1,
de l'Ajuntament de Sóller. Aprovar les bases específiques que han de regir aquesta
convocatòria.
Subministrament de pedra calcàrea apunxonada per a les obres de la Gran Via.
Adjudicar el contracte menor de Subministraments a l'empresa PEDRA I MARMOLS
DE BALEARS07, SL.
Contracte del servei de control de plagues i control moscard tigre. Aprovar l’expedient
de contractació mitjançant procediment obert simplificat sumari i tramitació ordinària.
Aprovar els plecs de clàusules que regiran el procediment.

Aprovar l’expedient de contractació del servei d’atenció i informació turística del Port
de Sóller. Aprovar els plecs de clàusules que regiran el procediment.
Aprovar la primera certificació de les obres de substitució i millora de l’enllumenat del
poliesportiu municipal Es Puig i el pati annex. Aprovar la factura número 22/2022 per
un import total de tretze-mil cinc-cents quaranta-un euros amb trenta-sis cèntims
(13.541,36€) amb l’I.V.A. inclòs.
Aprovar l’expedient de contractació del subministrament de 4 vehicles per a la brigada
municipal d’obres mitjançant procediment obert simplificat i tramitació ordinària.
Adjudicar a l’empresa AUDIDAT FRANQUICIA SL (B02482545) el contracte del
servei de consultoria relativa a la normativa sobre protecció de dades personals.
Aprovar la devolució parcial de la bestreta de la subvenció aprovada del SOIB Dona
per l’importe indicat en el punt 4.
Tauler d'avisos
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Aprovar el pla de seguretat i salut presentat per part del contractista adjudicatari de les
obres millora i manteniment de diversos carrers de la xarxa viària urbana.

Aprovar la Incorporació de romanents de crèdits, per un import de 19.312,34.
Aprovar el present expedient de modificació pressupostària per generació de crèdit per
ingressos, introduint en els estats d'ingressos i de despeses del vigent pressupost.
Concedir una Ajuda econòmica UGN a B. O. de 225€ en concepte de despeses de
transport d’un menor que rep atenció especialitzada a Mater.
Autoritzar l’organització d’un Mercat ocasional els diumenges durant el període des del
dia 24 d’abril al 30 d’octubre de 2022, a la Plaça Constitució, sobre l'Alameda i els seus
voltants.
Autoritzar l’organització d’un Mercat ocasional els dies 14, 15 i 18 d’abril de 2022, a la
Plaça Constitució, sobre l'Alameda.
Adjudicar a J. E. X. O. el contracte de les obres de rehabilitació de les rentadores de
l’Horta de Biniaraix.

La secretària

El President
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Sóller, document signat electrònicament al marge

Tauler d'avisos

