
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 15/01/2019.

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 gener de 2019.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de  8 
de gener 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  0022/2019  al 
0053/2019,  dels dies 5, 7, 8, 9 i 11 de gener de 2019.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: l’aprovació de 
la bonificació del cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica  
del vehicle motocicleta Yamaha XT 350 matrícula Z-3797-AM, per tenir més de 25 anys 
d'antiguitat o amb matrícula històrica.

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
85/2019 F. P. C. 9656KRB

La  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària,  ACORDA: 
l’aprovació  de  la  bonificació  del  cinquanta  per  cent  de  la  quota  de  l'Impost  sobre 
vehicles de tracció mecànica del vehicle turisme Toyota C-HR amb matrícula 6016 
KJX,  per  vehicles  elèctrics,  híbrids  i/o  que  utilitzin  per  el  seu  funcionament 
exclusivament fonts d'energia no contaminant.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: l'aprovació 
de la devolució que correspon a l'interessat, per un import de 40 euros.  Duplicitat en el 
pagament de denuncia.

La  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària,  ACORDA: 
l’aprovació de la bonificació del cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles de 
tracció mecànica del vehicle turisme Ford Sierra 2.0 I amb matrícula IB-5061-BS, per 
tenir més de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica.

Contracte  d'obres  per  a  la  instal·lació  d'hidrants  per  atendre  qualsevol  tipus 
d'emergència.  La  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària, 
ACORDA:
1.Classificar les ofertes presentades en el següent ordre decreixent:

Empresa Puntuació Total

FCC AQUALIA, SA 100,00

PICUADRADO, SL 80,22

Tauler d'avisos



2.Requerir a l’entitat «FCC Aqualia, SA.”  per tal que,  dins del termini de deu dies 

hàbils des de la data de l’enviament de la comunicació, acrediti la constitució de la 

garantia d'un 5% del preu final oferit, exclòs l'IVA.

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

Aprovar el  conveni  de col·laboració entre l’Ajuntament de Sóller  i  el  Consell  de 

Mallorca per dur a terme actuacions d'inversió

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar la divisió del rebut del padró de IBIU a partir de l'any 2019 per la existència 
de condomini i segons les quotes de propietat que figuren a la Dirección General del 
Catastro,per l'habitatge i percentatges que s’indica:

DNI Titular Situació Referència cadastral Quota 
Prop.

41492399-P J. M. R. B. C/ Marina, 26 4058055DE7045N0005AY 50 %

41401901-Q A. R. B. C/ Marina, 26 4058055DE7045N0005AY 50 %

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

Reconèixer al Sr./Sra. G. A. M. el dret a la devolució d’ingressos indeguts pel concepte  

tributari de la Taxa per Expedició de Documents.

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

Reconèixer al Sr./Sra. D. G. B. el dret a la devolució d’ingressos indeguts pel concepte 

tributari de la Taxa per Expedició de Documents.

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

Reconèixer al Sr./Sra. M. S. S. el dret a la devolució d’ingressos indeguts pel concepte 

tributari de la Taxa per Expedició de Documents.

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

l’aprovació  de  la  bonificació  del  cinquanta  per  cent  de  la  quota  de  l'Impost  sobre 

vehicles  de  tracció  mecànica  del  vehicle  turisme  Toyota  C-HR  amb  matrícula 

8371-KSD,  per  vehicles  elèctrics,  híbrids  i/o  que  utilitzin  per  el  seu  funcionament 

exclusivament fonts d'energia no contaminant.

Tauler d'avisos



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

Reconèixer  a  l’empresa  CONSTRUCCIONS  XUMET  TORRES  CB  el  dret  a  la 

devolució d’ingressos indeguts pel concepte tributari de l’Impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA: 
 Aprovar  el  calendari  del  contribuent  per  a  l'exercici  2019,  resultant  la  següent 
distribució: 

Període de cobrança                 Tributs

12/02/2019  A  12/04/2019 FEMS (1T)
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

04/04/2019 A   04/06/2019 TAXA  MERCATS OCASIONALS  

26/04/2019  A  26/06/2019 FEMS (2T)
ARBITRIS

03/06/2019  A  05/08/2019 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA

12/07/2019 a  12/09/2019 FEMS (3T)

03/10/2019 a  03/12/2019 FEMS (4T)
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

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

Aprovar  inicialment  el  padró  IMVTM  2019 per  import  total  de  SET-CENTS 

QUARANTA-VUIT  MIL  VUIT  CENTS  TRENTA-DOS  EUROS  I 

QUARANTA-CINC CÈNTIMS. (748.832,45 €) .

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

Aprovar inicialment el padró recollida de fems primer termini 2019 per import total de 

CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE MIL DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS I 

SEIXANTA-UN CÈNTIMS. (544.223,61 €) .

Tauler d'avisos



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

Desistir del procediment de contractació de les obres de rehabilitació i supressió de 

barreres  arquitectòniques  de  l’edifici  municipal  del  Camp d’en  Prohom (museu  de 

ciències).

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

1.Rectificar  l’acord de  la  junta  de  govern  de  dia  23 de  desembre  relatiu  al  import 

d’adjudicació  del  contracte  esmentat  a  favor  de  l’empresa  AXA,  SEGUROS 

GENERALES, SA.

2.Adjudicar  a  l'empresa  AXA,  SEGUROS  GENERALES,  SA el  contracte  d’una 

assegurança  de  responsabilitat  civil  patrimonial,  per  un  import  màxim  total  de 

vuitanta-sis mil nou-cents euros (86.900,00 €), import exempt d’I.V.A.

CONTRIBUENT: M. G. H.

CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2018.

NÚMERO DE REBUT: 931863

MATRICULA: 5975 CWS

IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 123,70 €

DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 21/02/2018

NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 3

IMPORT DEVOLUCIÓ: 92,77 €

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

l’aprovació, de la devolució a l'interessat/da per un import de 92,77€.

La secretària                                                 El President

Sóller, document signat electrònicament al marge

Tauler d'avisos
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