
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 26/03/2019.

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 26 de març de 2019.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
19 de març 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:  ddecrets  del  0451/2019  al 
0498/2019,  dels dies 18, 19, 20, 21 i 22 de març de 2019, dels dies 18, 19, 20, 21 i 22 
de març de 2019.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  la  relació  de  factures  de  l'expedient  número  1847/2019, APROVACIÓ 
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 161.034,38 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, per import de 67.286,24 euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar les 
quotes d'amortització i  interessos dels préstecs subscrits  amb SANTANDER  per un 
període de 88 dies, iniciat el dia 01/01/2019 i finalitzat el dia 31/03/2019 amb import 
18.642,36 €.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar les 
quotes d'amortització i interessos dels préstecs subscrits amb BANKIA per un període 
de 88 dies, iniciat el dia 01/01/2019 i finalitzat el dia 31/03/2019 amb import 18.926,26 
€.

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

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
PRIMER.-   Aprovar les  devolucions  als contribuents relacionats que no tenen deute 
contret amb aquesta  administració. 

90107683   E. G. G.

PADRÓ 455,46 € 491,39 € 523,29 € 1.470,14 €

LIQUIDACIÓ 278,95 € 300,32 € 334,81 € 914,08 €

Tauler d'avisos



DEVOLUCIÓ 176,51 € 191,07 € 188,48 € 556,06 €

SEGON.-  Procedir d'ofici,  a la compensació dels deutes tributaries i no tributaris als 
contribuents  que  tenen  deutes  pendents  contrets  amb  aquesta  Administració,    per 
l'import corresponent,  d'acord   amb els  articles 55, 58 i 59 del Reglament General de 
Recaptació aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, els articles 71, 73, 225.3 
i 239.7 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, la Llei 39/2015, d'1  
d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions  Públiques, 
l'article 21.1.f) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, que es relacionen següentment:
              

TITULAR TRIBUT REFERÈNC
IA  

EXERCICI  / 
REBUT 

   IMPORT 

E. G. G FEMS 0405001100
00

2018 / 1024394 31,55 €

FEMS 0405001100
00

2018 / 1034188 31,55 €

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Concedir la bonificació del 60% sobre l’import de l’I.B.I. de naturalesa urbana o rústica 
exercici 2019, al titular següent,  relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

V. A. F. C/  Bèlgica,  68  –  1er  Dreta– 
07100 Sóller

4060015DE7046S0004YU

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir la bonificació del 60% sobre l’import de l’I.B.I. de naturalesa urbana o rústica 
exercici 2019, al titular següent,  relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

G. M. C. Accés  Cases  Cas  Manyo,  13  – 
07100 Sóller

6121503DE7062S0001OD

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Reconèixer al Sr. Bartolomé Mora Colomar el dret a la devolució d’ingressos indeguts.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar  la 
devolució a l'interessat del pagament  duplicat,  per un import de  53,90 €,  i procedir a 
compensar  aquesta  quantitat   amb  la  Taxa  de  FEMS  (2on.  Trimestre  2018),  que 
ascendeix a 53,90 €. 
CONTRIBUENT: F. M. G. E.. 
CONCEPTE I EXERCICI: TAXA DE FEMS – 3T. 2018.
DIRECCIÓ TRIBUTARIA: CAMI DE CAN BESSO 4, PBJ DRETA.
REF. CADASTRAL: 5121301DE7052S0002JP
REFERÈNCIA: 00930043010A 
NÚM. DE REBUT: 1025015
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IMPORT:  53,90 €.
COMPENSACIÓ AMB  TAXA DE FEMS – 2T. 2018 - REBUT 952252.
IMPORT: 53,90 €. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  l’expedient  de  contractació de  subministrament  d’aigua mineral   per  a  les 
dependències de l'Ajuntament.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Adjudicar el contracte menor de serveis per a la direcció i coordinació de seguretat i 
salut del projecte “ Pavimentació del carrer de Sa Mar” a  P. M. S.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària,  ACORDA:
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat,  de 350€ per a cobrir les despeses 
de  medicació  i  necessitats  bàsiques  durant  el  seu  ingrés  hospitalari  al  Hospital 
Psiquiàtric, a  A. M. C. M. amb DNI: 43021013L .

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

M. G. C. Camí  Sa  Selrana,  2A –  07100 
Sóller

07061A004029220000KB

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar inicialment el padró  recollida domiciliària de fems, segon términi any 2019 
per  import  total  de  CINC-CENTS  QUARANTA-SET  MIL  TRES-CENTS 
SETANTA-SIS EUROS I CINQUANTA-NOU  CÈNTIMS. (547.376,59 €).

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar inicialment el padró de taxes i preus públics, exercici 2019 per import total de 
CENT   SEIXANTA-  UN  MIL  NOU-CENTS  NORANTA-SET  MIL  EUROS  I 
CINQUANTA CTS. (161.997,50 €).

Contracte de serveis de missatgeria.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Classificar les ofertes presentades en el següent ordre decreixent:

Empresa Percentatge de baixa Puntuació total

Internacional Balear
 Courier, SL

10% 50,00

Retto Expres, SL 20% 100,00
Adjudicar a l'empresa Retto Expres, SL  el contracte de serveis de missatgeria, quedant 
acreditada la seva capacitat d'obrar mitjançant la presentació de la seva inscripció en el 
ROLECE.

Tauler d'avisos



La secretària                                                 El President

Sóller, document signat electrònicament al marge
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