
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 16/04/2019.

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 16 d'abril de 2019.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de  9 
d'abril 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  0593/2019  al 
0654/2019,  dels dies 8, 9, 10 i 12 d'abril de 2019.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  la  relació  de  factures  de  l'expedient  número  2330/2019, APROVACIÓ 
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 171.491,27 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 
2332/2019, APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIÓ, per import 
de 18.194,52 euros. 

Ateses  les  nòmines  presentades  pel  negociat  de  Tresoreria,  corresponents  a 
gratificacions  pels  treballs  realitzats  fora  de  l’horari  normal  de  feina,  pel  personal 
d’aquest Ajuntament, durant el mes d'abril de 2019, per una quantitat de DOTZE MIL 
CENT  CINC  EUROS  AMB  VINT-I-VUIT  CÈNTIMS  (12.105,28  €),  la  Junta  de 
Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària,  ACORDA:  aprovar  el  seu 
abonament”.

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 generals de 28 d’abril de 2019, per una quantitat de nou mil noranta euros 
amb noranta-quatre cèntims (9.090,94 €), 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:
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

M. L. A. Vial  75.  Platja  Repic,  2  – 
07108 Port de Sóller

07061A001006540000KX

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:
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Titular Situació habitatge Ref. cadastral

P. L. A. F. C/  Ramon  Llull,  2  baixos  – 
07100 Sóller

5517101DE7051N0101BP

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

A. M. P. Camí  de  Sa  Figuera,  25  – 
07100 Sóller

07061A004003320000KE

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

P. B. M. Carreró d'en Figa, 1A , 2ºB – 
07100 Sóller

5225001DE7052N0013WP

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

M. B. S. C/  Sa  Filadora  A,  2,  1ºA – 
07100 Sóller

5225030DE7052N0003FE

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

M. P. S. P. Ctra Puig Major, 11 – 07100 
Sóller

07061A002004020000KK

CONTRIBUENT: A. V. C.

CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2019.
NÚMERO DE REBUT: 1054391 

MATRICULA: 0067-DJR
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 58,60 €

DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 13/03/2019
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 3

IMPORT DEVOLUCIÓ: 43,95 €
La  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària,  ACORDA: la 
devolució a l'interessat/da per un import de 43,95 €.

CONTRIBUENT: C. A. S.

CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2019.
NÚMERO DE REBUT: 1052930 
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MATRICULA: IB-0596-DC
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 72,70 €

DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 31/01/2019
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 3

IMPORT DEVOLUCIÓ: 54,52 €
La  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària,  ACORDA: la 
devolució a l'interessat/da per un import de 54,52 €.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: l'aprovació 
de la devolució de 40,00 € a B. H. A., pel cobrament excessiu realitzat en la liquidació 
de la taxa d'expedició de certificat de zonificació turística.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: l'aprovació 
de  la  devolució  de  40,00  €  a  M.  I.  G.  G.,  pel  cobrament  excessiu  realitzat  en  la 
liquidació de la taxa d'expedició de certificat de zonificació turística.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar la divisió del rebut del padró d'IBIRCAT a partir de l'any 2019, i dels rebuts de 
FEMS a partir del tercer trimestre de 2019, per la existència de condomini i segons les 
quotes de propietat que figuren a la Direcció General del Cadastre, per l'habitatge i 
percentatges que s’indica:

DNI Titular Situació Referència cadastral Quota Prop.

78181310D M. S. S. Pol. 2 Parc. 377 07061A002003770000KJ 20%

41324908A A. S. F. Pol. 2 Parc. 377 07061A002003770000KJ 20%

78190885Q J. S. F. Pol. 2 Parc. 377 07061A002003770000KJ 20%

41175605Q M. S. F. Pol. 2 Parc. 377 07061A002003770000KJ 20%

41175612T P. S. F. Pol. 2 Parc. 377 07061A002003770000KJ 20%

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

Aprovar  l’expedient de contractació de subministrament  de material  d’obra  per a la 
realització de les tasques de reparació i manteniment periòdic duites a terme per part de 
la brigada municipal.
L’import màxim del contracte serà vuitanta-dos mil sis-cents quaranta-quatre euros amb 
seixanta-tres cèntims (82.644,63 €) sense incloure l'iva.
Aprovar el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques que 
regiran el procediment.
Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant amb el contingut contemplat a 
l’annex III de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Publicar en el perfil del contractant tota la documentació integrant de l’expedient de 
contractació, d’acord amb l’article 63.3 de la LCSP.
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Designar els membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el 
perfil del contractant:

A. C. X. Regidor d’infraestructures i vies públiques. President

M. C.E. A. Regidora d’educació i sanitat. Vocal

F. A. C. G. Secretària municipal. Vocal 

M. M. C. Interventora municipal. Vocal

D. C. B. Assessora jurídica municipal. Vocal

I. M. G. Secretària de la mesa de contractació.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària,  ACORDA:
Aprovar  un  ajud  econòmic  d'urgent  i  greu  necessitat,  (factures  Llum  i  Aigua)  de 
179,65€  a  S. A. amb DNI: X2893528J

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

Aprovar la signatura del Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i 

Universitat  del  Govern  de  les  Illes  Balears  i  l’Ajuntament  de  Sóller  per  al 

desenvolupament d'accions formatives dins el marc del programa «PISE» d'intervenció 

socioeducativa per a joves en risc d'exclusió social i escolar.

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

C. B. R. Camí de Ses Argiles, 3 – 07100 Sóller 07061A004003210000KM

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

R. J. S. V. Camí de Sa Figuera, 79 – 07100 Sóller 07061A002000900000KX

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

G. C. T. C/ Capità Angelats, 44 – 07100 Sóller 5420623DE7052S0001TO

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 
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2019, al titular següent,  relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

M. A. M. Vial 65. Ca n'Amador, 5 – 07100 Sóller 07061A002007720000KA

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

J. R. P. Camí de Can Flor, 2 – 07100 Sóller 07061A002005570000KF

Contracte 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  a  l'empresa  Comercial  Mallorquina  de  Begudes,  SL  el  contracte  de 
subministrament  d’aigua  mineral  per  a  les  dependències  de  l'Ajuntament quedant 
acreditada la seva capacitat d'obrar mitjançant la presentació de la seva inscripció en el 
ROLECE.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària,  ACORDA:
Aprovar  un  ajud  econòmic  d'urgent  i  greu  necessitat,  (factura  Sóller  Recicla)  de 
275,18€  a  J. A. P. Z. amb DNI: 43031969G.

La secretària                                                 El President
Sóller, document signat electrònicament al marge
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