
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 27/11/2018.

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 de novembre de 2018.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
20 de novembre de 2018.
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  1475/2018  al 
1513/2018,  dels dies 19, 20, 21, 22 i 23 de novembre de 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  la  relació  de  factures  de  l'expedient  número  6524/2018,  APROVACIÓ 
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 159.387,33 euros.

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: 
l’aprovació de la bonificació del cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles de 
tracció mecànica del vehicle  turisme Fiat Uno 70 amb matrícula IB-2677-BG, per tenir 
més de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica. Aquest acord tendrà efectes a 
partir de l'exercici 2019.

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

CONTRIBUENT: S. I. O.
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2014.
NÚMERO DE REBUT: 654552
MATRICULA: 8066BLG
IMPORT NOMINAL : 58,60 €
IMPORT COBRAT AMB RECÀRREC: 83,37 €
DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 16/07/2014
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 1
IMPORT DEVOLUCIÓ: 14,65€
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 14,65€.

La  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària,  ACORDA: 
l’aprovació de la baixa de la liquidació 939180 de la Sra. M. A. S. F., i a canvi s'emetrà 
la nova liquidació 1040320, que es durà a aprovació pròximament, que si inclourà totes 
les deduccions sobre l'immoble que ja s'havien abonat.
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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 camió Toyota Hilux Pickup amb matrícula IB-9218-BG, 
per tenir més de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica. Aquest acord tendrà 
efectes a partir de l'exercici 2019.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Reconèixer al  Sr.  M. G. A.,  el  dret  a la  devolució de l'ingrés indegut pel concepte 
tributari  de  la  Taxa  per  Expedició  de  Documents  (rebut  núm.  898467),  quedant 
justificat amb el que s’exposa en l’informe dels Serveis Tècnics.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar la 
devolució de part de l'import  de l'Impost de Bens Immobles de Naturalesa Urbana, de 
l'exercici  2017,  d'acord amb la  resolució del  recurs  presentat  en el  procediment  de 
Regularització  cadastral  d'alteració  de  valors  cadastrals,  emesa  per  la  Gerència 
Regional del Cadastre al Sr. J. L. B. E. i la Sra. P. R. E. N., per un import de 75,14 €. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Adjudicar  a  l'empresa  INFORMÁTICA  EL  CORTE  INGLÉS  el  contracte  de 
subministrament d'una fotocopiadora multi-funció mitjançant la modalitat  de rènting 
sense opció de compra, per un import màxim de vuit mil nou-cents seixanta cinc euros 
amb cinc cèntims (8.965,05 €), IVA inclòs.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  la  signatura  dels  convenis  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Sóller, 
l'Associació  Sollerica  de  Cultura  Popular,  el  Casal  de  Cultura  -  Museu  de  Sóller,  
Promusica Chorus, i la Parròquia de Sant Bartomeu i el Centre Parroquial Victòria per a 
la seva col·laboració en la realització d'activitats socioculturals.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (necessitats bàsiques), a S. E. V. F. 
amb DNI: Y1368076G per la quantitat de 600€.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar el pagament de la factura nº1141802 presentada per l'empresa Coordinadora 
de Gestión de Ingresos, SA per un import total de 21.778,79 €.

Contracte del servei de recollida, transport i destrucció de documentació.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Classificar les ofertes presentades en el següent ordre decreixent:

Empresa Punts Punts 
criteris 
socials

Puntuació 
total
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Gabinet  Balear  d'Integració 
Laboral, SL

66,00 0,00 66,00

G.P.Destrucció Documents, SL 80,00 0,00 80,00

SRCL Consenur, SL 73,36 20,00 93,36

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

Classificar les ofertes presentades en el següent ordre decreixent:

Empresa Puntuació Total

Hypervial Construcción y Servicios, SL 100,00

Bonfill Ingeniería, Arquitectura y Paisaje S.L. 95,88

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  presentat  per  l'empresa  ESTRUCTURES  I 
TANCAMENTS TÈCNICS, SLU per les obres de reforma dels vestidors del camp de 
futbol ( Camp d'en Maiol).

Rehabilitació i supressió de barreres arquitectòniques del Museu de Ciències Naturals 
de Sóller.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Requerir a l’entitat « Bonfill Ingeniería, Arquitectura y Paisaje, SL” per tal que, dins 
del termini de cinc 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.

Contracte  d'obres de  construcció d’una passarel·la  per a  vianants (Avda.  d’astúries- 
Camí de Sa Figuera).
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Requerir a l’entitat «Vias y Obras Públicas, SA.” per tal que, dins del termini de cinc 
dies hàbils des de la data de l’enviament de la comunicació, presenti la documentació 
establerta a la clàusula 17 dels plecs administratius.

La secretària                                                El Batle

Sóller, document signat electrònicament al marge

Tauler d'avisos


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Sóller
	2018-12-12T11:42:34+0100
	Sóller
	ROSA ISABEL RIPOLL COLL - DNI 43121081Z
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Sóller
	2018-12-12T12:12:06+0100
	Sóller
	SERVERA SERVERA JAUME - 42999218M
	Ho accepto




