
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 15/05/2019.

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 15 de maig de 2019.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de  7 
de maig de 2019.
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  0820/2019  al 
0897/2019,  dels dies 5, 6, 7, 8, 9 i 10 de maig de 2019.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA 
Aprovar  la  relació  de  factures  de  l'expedient  número  2777/2019, APROVACIÓ 
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 246.256,15 euros.

La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
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 
2778/2019, APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIÓ, per import 
de 883,30 euros. 

Ateses  les  nòmines  presentades  pel  negociat  de  Tresoreria,  corresponents  a 
gratificacions al personal d’aquest Ajuntament, que pren part amb l’organització de les 
eleccions de al Parlament Europeu, Municipals, al Parlament de les Illes Balears i als 
Consells  Insulars  per  una  quantitat  de  nou  mil  nou-cents  vint-icinc  euros  amb 
trenta-tres cèntims (9.925,33 €), la Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació 
ordinària, ACORDA: aprovar el seu abonament”.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar la primera i única certificació de les obres de reforma dels vestidors del camp 
de futbol (Camp d’en Maiol).
Aprovar la factura número 11, corresponent a la certificació, per un import total de 
quaranta-set mil nou-cents onze euros amb noranta-quatre cèntims (47.911,93€) IVA 
inclòs.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  la  quarta certificació  de  les  obres  de  rehabilitació  del  teatre  ‘Defensora 
Sollerense’ (primera fase).
Aprovar la factura número 4819, corresponent a la certificació, per un import total de 
tretze  mil  set-cents  vuitanta-sis  euros  amb  vuitanta-sis  cèntims  (13.786,86€)  amb 
l’I.V.A. inclòs.

Aprovació de quotes d'amortització i interessos de préstecs ICO.
DESCRIPCIÓ DELS PRÉSTECS

Tauler d'avisos



Banc CIF Import inicial Pendent Compte de càrrec

BANKIA  A14010342  867.629,33 460.928,03 ES7620383389296000277305

BBVA  A48265169 1.146.562,33 609.111,28  ES4301825747430201505842

POPULAR A39000013 783.335,91 416.147,17 ES6300756811500660000271

SANTANDER A28000727 945.281,41 502.180,81 ES5400490176262310206128

CAIXABANK A08663619 4.316.771,54 2.293.284,89 ES3021000047730200406683

TOTAL 8.059.580,52 € 4.281.652,18 €

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar la liquidació de la quota d'amortització i interessos del préstec.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Desestimar  la  bonificació  del  40% sobre  l’import  de  l’IBIU  de  naturalesa  urbana, 
exercici 2019, al titular següent,  relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

C. R. M. G. Cals  Panerers  A,  20  –  07100 
Sóller

07061A004008280000KF

CONTRIBUENT: M. I. R. G.
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2019.
NÚMERO DE REBUT: 1052815 
MATRICULA: 002812-BJR
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 123,70 €
DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 12/04/2019
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 2
IMPORT DEVOLUCIÓ: 61,85 €
La  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària  ACORDA:  la 
devolució a l'interessat/da per un import de 61,85 €.

Titular: B. L. V.
D.N.I.: 41253447A
Rebut: 1063647
Referència: 007642
Import total devolució:  43,60 €
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA: l’aprovació 
de la devolució al titular L. B. L., de l'import de 43,60 €, de la Taxa d’Expedició de 
Documents, de l'exercici 2019. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (escoleta Pasqua Amarú) de 100€ 
a  P.  G. H. amb DNI: X1405446P.  Ingressar directament al  c/c de escoleta Pasqua 
Amarú ( M. L. A.): ES03 2100 0047 7902 0035 9054.

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

Tauler d'avisos



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 2020.

Núm. Exp.         Sol·licitant                     Matrícula
27112019             J. R. M.                         9310-DNN

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir llicència a H. B. (Y5549702T), per a les obres de consolidació de porxo en 
habitatge,  situades  al  polígon 2  parcel·la  8  (Cas  Fradinet)  amb referència  cadastral 
07061A002000080000KP i qualificació urbanística ASPI2.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Autoritzar a O. C. G., representada per J. V. M., les modificacions en el transcurs de les 
obres de reforma i canvi parcial de coberta a l’habitatge situat a la parcel·la 2510 del 
polígon  4  –  Camí  de  Can  Guida,  13-,  amb  referència  cadastral 
07061A004025100000KG.

Devolució d’ingressos per alteració del valor cadastral de l'Impost de Béns Immobles.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: 

Aprovar la  devolució  al contribuent relacionat.

32292930     H. C. M.

EXERCICI              2017          TOTAL

PADRÓ 1.092,67 € 1092,67

LIQUIDACIÓ 720,94 € 720,94

DEVOLUCIÓ 371,73 € 371,73 €

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

 Tramitar la sol·licitud d’ajuda  per:

PROJECTE IMPORT

6 Proteccions canons de rec camp municipal de futbol 1.266,95€

Joc de Postes, xarxes, anclatges i xarxes d'alta competició volei. 5.575,41€

16 plaques de gir i altre material necessari per la seva instal·lació 
per a la piscina.

14.663,60€

Tapís d'entrenament gimnàstica rítmica 4.744,11€

Manta tèrmica per piscina. 9.802,45€

Joc xarxes porteries. 74,86€

Joc porteries waterpolo per piscina. 4.041,40€

Línies de flotació per piscina. 359,22€

Tauler d'avisos



La secretària                                                 El President
Sóller, document signat electrònicament al marge

Tauler d'avisos
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