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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 13/04/2022.
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 13 d’abril de 2022
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 6
d’abril de 2022.
Aprovar la relació de factures de l'expedient número 2485/2022, APROVACIÓ
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 49.322,07 euros.

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
L. M. W. W. Camí de Can Pauet, 1
6018307DE7061N0001XA
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. M. V. A. C/ de les Ànimes, 1
5923008DE7052S0001DO
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. M. M. S.
C/ de Sa Mar, Vial 13 nº 12
5225022DE7052N0001DQ
Concedir la bonificació del 60% 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
A. M. R.
C/ Poeta M. Costa i Llobera, 4 Esc A PBJ 1 4357073DE7045N0001JW
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. A. B.
C/ Filadora -A-, 10 Esc 1 P02 A
5225034DE7052N0007IU
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
A. R. E.
C/ Sta Apol·lonia, 16
3755306DE7035N0003XM

Tauler d'avisos
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Resoldre l'objecció formulada per la intervenció municipal i procedir al reconeixement
de l'obligació de les despeses i/o factures.

Concedir la bonificació del 60% 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. P.
C/ Volta Piquera, 5
5518006DE7051N0001JU
L’aprovació de la bonificació del cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles de
tracció mecànica del vehicle Peugeot 106 amb matrícula IB-4119-CJ, per tenir més de
25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica.
L’aprovació de la bonificació del cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles de
tracció mecànica del vehicle Ausa Senior 1500 D5 amb matrícula IB-02660VE, per
tenir més de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica.
L’aprovació de la bonificació del cinquanta per cent de la quota de l'Impost sobre
vehicles de tracció mecànica del vehicle Nissan Qashqai amb matrícula 5210-LWF, per
vehicles elèctrics, híbrids i/o que utilitzin per el seu funcionament exclusivament fonts
d'energia no contaminant.
L’aprovació de la bonificació del cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles de
tracció mecànica del vehicle Peugeot 106 XS amb matrícula IB-9374-CJ, per tenir més
de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica.
L’aprovació de la bonificació del cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles de
tracció mecànica del vehicle Suzuki Samurai amb matrícula 7544-BDV, per tenir més
de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica.

L’aprovació de la bonificació del cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles de
tracció mecànica del vehicle Seat Marbella amb matrícula IB-7988-AT, per tenir més
de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica.
L’aprovació de la bonificació del cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles de
tracció mecànica del vehicle Citroen Saxo amb matrícula IB-9429-CT, per tenir més de
25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica.
Tramitar la devolució parcial de bestreta rebuda pel Consell Insular de Mallorca en
concepte de subvencions adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions
motivades per la crisi sanitària de la Covid-19 en els sectors econòmics, per import de
88,22€.
Concedir una Ajuda econòmica UGN a P. G. H. de 600€ en concepte de lloguer.
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
A. M. C. M.
C3891BTW
Tauler d'avisos

Codi Validació: 69ZLC24E6A6PAHGWNN7PCWNSM | Verificació: https://soller.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 4

L’aprovació de la bonificació del cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles de
tracció mecànica del vehicle Ducati 916S amb matrícula IB-6237-CN, per tenir més de
25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica.

Concedir una Ajuda econòmica UGN a J. M. M. N. de 475€ en concepte de factures
llum.
Atorgar els premis establerts a les bases del Concurs literari per a joves Sant Jordi
2022.
Aprovar la tercera certificació de les obres de rehabilitació del pati i façanes de l’edifici
municipal ubicat al C/ Sta. Teresa cantonada C/ Bisbe Mateu Colom. Aprovar la factura
número 000075, corresponent a la certificació, per un import total de deu-mil sis-cents
cinquanta-tres euros amb noranta cèntims (10.653.90€) amb l’I.V.A. inclòs.
Desestimar les al·legacions presentades per Pedro Bennasar Bennasar en nom i
representació de l’entitat Espectacles i Esdeveniments SL. Contracte servei
organització d’actes i revetlles de la Fira i Firó 2022.
Aprovar la primera certificació de les obres de condicionament dels banys del
poliesportiu Es Puig. Aprovar la factura número 1/2022 per un import total de quatremil set-cents vuitanta-nou euros amb devuit cèntims (4.789,18€) amb l’I.V.A. inclòs
Contracte de subministrament de dos vehicles per als serveis tècnics municipals.
Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat i
tramitació ordinària. Aprovar els plecs de clàusules que regiran el procediment.
Aprovar l’expedient de contractació del servei de manteniment dels ascensors
instal·lats a les distintes dependències dels edificis municipals. Aprovar els plecs de
clàusules que regiran el procediment.

Aprovar les certificacions tercera i quarta de les obres de pavimentació i
condicionament d’un tram del C/ Gran Via. Aprovar la factura número 108/22,
corresponent a la tercera certificació per un import total de cinquanta-set mil vuit-cents
quaranta-quatre euros amb quaranta-cinc cèntims (57.844,45€) amb l’I.V.A. inclòs.
Aprovar la factura número 109/22, corresponent a la quarta certificació per un import
total de cinquanta-nou mil tres-cents setanta-nou euros amb vuitanta-tres cèntims
(59.379,83€) amb l’I.V.A. inclòs.
REMETRE l'expedient al Consell de Mallorca per a la concessió de l'interés general
previ a l'atorgament de la llicència. Projecte bàsic per a la instal.lació d’una marina seca
i aparcament per remolcs al pol. 2, parcel.les 9, 621 i 756.
Concedir llicència a Daniel Ross representant per Mariano Barceló Bennassar, per a les
obres del projecte de rehabilitació de vivenda en edifici plurifamiliar, al Passeig Es
Través, 4-6º.
Concessió dels premis del concurs de dibuix per poder optar al cartell i el programa de la
Fira i Firó 2022.
Aprovar la primera certificació de les obres d’adequació, conservació i millora del
Tauler d'avisos
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Adjudicar el contracte del servei de control de plagues i control del moscard tigre (LOT
1 i LOT 2) a l’empresa JM SOLUCIONES APLICADAS AL AGUA SL.

Passeig Marítim i instal·lacions annexes. Aprovar la factura número 116/22, corresponent
a la primera certificació per un import total de cent vint-i-tres mil set-cents vint-i-quatre
euros amb cinquanta-dos cèntims (123.724,52€) amb l’I.V.A. inclòs.
Concedir llicència a L. J. M., en representació de Vall de Soller Energia, S.L., per a les
obres del projecte per executar les previsions de canalitzacions de futurs projectes, al
carrers de Pastor-Pau Noguera i Juli Ramis-Plaça Estiradors i per a la conservació i
manteniment de les canalitzacions existents al Torrentó de Can Creueta, qualificació
urbanística Sistema General de Comunicacions Viaris; de conformitat amb la
documentació presentada, i les condicions generals de la llicència; per un pressupost de
17.287,10 €.
La secretària

El President
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