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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 27/04/2022.
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 27 d’abril de 2022
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
20 d’abril 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 744/2022 al 808/2022,
dels dies 13, 20, 21 I 22 d’abril de 2022.
Aprovar la relació de factures de l'expedient número 2799/2022, APROVACIÓ
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 126.046,11 euros.

L’aprovació de la bonificació del cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles de
tracció mecànica del vehicle Seat 127 3P 903 amb matrícula BU-1807-G, per tenir més
de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica.
No autoritzar la devolució a J. B. D., de 50,00 € en concepte de taxa per expedició de
certificat urbanístic (rebut número 1235657).
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. P. M.
C/ Bèlgica, 70
4060015DE7046S0003TY
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
F. X. H. C.
Camí de Can Pentinat, 2
5415501DE7051N0001IU
Concedir una Ajuda econòmica UGN a M. C. C. B. de 547,40€ en concepte de factures
de llum.
Adjudicar el contracte del servei d’organització d’actes i revetlles de la Fira 2022 a
l’empresa GRUP TRUI MALLORCA SL per un import total de vint-i-un mil quatrecents disset euros (21.417,00€) amb l.V.A. inclòs.
Aprovar la primera certificació de les obres de rehabilitació del teatre Defensora (II
FASE). Aprovar la factura número 131, corresponent a la certificació, per un import total
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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.

de seixanta-quatre mil cinc-cents setanta-quatre euros amb seixanta-quatre cèntims
(64.574,64€) amb l’I.V.A. inclòs.
Tramitar el document d’invitació, tal i com s’indica a les prescripcions de l’Acord Marc,
a la única entitat adjudicatària del LOT 6 (BILBAO SEGUROS): prestació del servei
d’assegurances dels vehicles municipals.
Concessió administrativa per a l'explotació de les pistes de tennis i piscina descoberta Assumpte: devolució de l'aval dipositat el 2008. Procedir a la devolució de l’aval
dipositat en data 07/04/2008 per un import total de 12.323,00€.
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.
Contracte del servei de manteniment i subministrament d'extintors i sistemes contraincendis. Requerir a l’empresa NI FOC NI FUM CONTRA INCENDIS 1983 S.L. perquè
presenti, en termini màxim de 7 dies hàbils, la documentació indicada a la clàusula 17ena
del plec de clàusules administratives.
Desestimar el recurs de reposició presentat per la Sra. R. M. V. G., per la compensació
dels danys ocasionats per una caiguda provocada per una comporta al carrer Santa
Caterina d’Alexandria del Port de Sóller.

La secretària

El President

Sóller, document signat electrònicament al marge
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Autoritzar als titulars de les targetes de resident de les zones ocupades per activitats de la
Fira (aparcament de Teixidors, Plaça Antoni Maura, aparcament del carrer Cetre, Plaça
d’Espanya) i de la targeta d’aparcaments (zona 100 sector 100) l’estacionament dels seus
vehicles a qualsevol de les zones d’ORA del municipi de Sóller i a l’aparcament de Sa
Calatrava, en aquest només durant l’horari diürn de 7h a 21h, amb l’obligació d’exhibir
el corresponent distintiu, des del dimecres 4 de maig fins el dimarts 10 de maig de 2022,
ambdós inclosos.

