
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 9/10/2018.

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 9 d'octubre de 2018.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 2 
d'octubre 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  1173/2018  al 
1231/2018,  dels dies 1, 2, 3, 4 i 5 d'octubre de 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  la  relació  de  factures  de  l'expedient  número  5568/2018,  APROVACIÓ 
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 69.710,54 euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.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  5569/2018,  APROVACIÓ  PROPOSTA  DE  DESPESES  AMB 
OBJECCIÓ, per import de 11.116,27 euros.
2.La temporalitat de la mesura adoptada mentre es solucionen per part dels negociats 
afectats les deficiències detectades i exposades per la Intervenció Municipal.
3.Donar compte al Ple de l'esmentat acord en la propera sessió.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.  Adjudicar  el  contracte  menor  de  Serveis  d'enginyeria  i  serveis  integrats 
d'enginyeria a l'empresa EDUARD MUNTANER ROCA.
2. L'import total del contracte és de 17.424 €.
3. Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària i als negociats afectats.
4.  Comunicar  al  Registre  de  Contractes  del  Sector  Públic  les  dades  bàsiques  del 
contracte, incloent las identitat de l'adjudicatari i l'import de l'adjudicació, juntament 
amb el desglossament corresponent de l'impost sobre el valor afegit.

Resolució de la concessió administrativa de l'ús privatiu de l'espai de domini públic 
de diverses parades de venda del mercat municipal de Sóller
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Donar trasllat al Consell Consultiu als efectes que emeti l'informe previ corresponent 
d'acord amb l'article 109.1.d) del RD 1098/2001.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir al Personal d’aquest Ajuntament amb fills, una subvenció segons barem que a 
continuació s’assenyala:
A) Fills edat escolar obligatòria ....................371,7
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B) Estudis universitaris o cicle superior .......495,6
C) Fills en edat de 0 a 3 anys ........................495,6
Resum:
1.- FILLS FUNCIONARIS................................. 44.170,2.'-€
2.- FILLS LABORALS....................................... 0'-€
Total ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 44.170,2.'-€

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Prorrogar  de  forma  expressa  i  formalment  el  Conveni  de  col·laboració  entre 
l'Ajuntament  de  Fornalutx  i  l'Ajuntament  de  Sóller,  per  al  reforç  de  les  plantilles 
policials per circumstàncies especials o per causes extraordinàries, per un període d'un 
any, amb efectes retroactius al dia 1 de setembre de 2018.

CONTRIBUENT: M. M. V. S.
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2018.
NÚMERO DE REBUT: 938626
MATRICULA: A4203EB
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 58,60 €
DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 20/06/2018
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 2
IMPORT DEVOLUCIÓ: 29,30 €
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 29,30 €.

CONTRIBUENT: F. A. P.
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2018.
NÚMERO DE REBUT: 926383
MATRICULA: IB 0654 CV
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 123,70 €
DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 14/05/2018
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 2
IMPORT DEVOLUCIÓ: 61,85 €
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 61,85 €.

CONTRIBUENT: P. U. B.
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2018.
NÚMERO DE REBUT: 938378
MATRICULA: 002321-FTT
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 52,10 €
DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 26/07/2018
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 1
IMPORT DEVOLUCIÓ: 13,02 €
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 13,02 €.

INTERESSAT: CLUBOTEL LA DORADA S.L.U. (ARRENDATARI).
TITULAR REBUT: HOTEL MAR BELL S.L.
CONCEPTE  I  EXERCICI:  IMPOST  SOBRE  CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES.

Tauler d'avisos



REFERÈNCIA: 3548401DE9034N0001ZR.
NÚM. DE REBUT: 917803
IMPORT: 742,16 €.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: l'aprovació 
de la devolució que correspon a l'interessat/da, per un import de 742,16 euros.

Devolució de l'import corresponent a la reducció del 50% de la denúncia de transit, 
butlletí  núm.  0648200508153,  degut  a  que  a  l'entitat  bancaria  on  va  efectuar  el 
pagament no li aplicaren la reducció, per tant sol·licita la devolució per un import de 40 
€.  La  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària,  ACORDA: 
l’aprovació de la devolució a l'interessat, per un import total de 40 euros.

CONTRIBUENT: S. B. L.
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2018.
NÚMERO DE REBUT: 928231
MATRICULA: IB-3878-DD
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 123,70 €
DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 11/08/2018
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 1
IMPORT DEVOLUCIÓ: 30,92€
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 30,92 €.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, a A. L. C. amb DNI: 21342343E 
per la quantitat de 450€.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar un ajud econòmic UGN per a llibres escolars a M. S. amb DNI: X9427964B, 
per la quantitat de 100€.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, a M. A. A. amb DNI: 43178562H 
per la quantitat de 150€.

La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar el següent expedient de Serveis Socials relatiu a sol·licitud de traspàs de 
l’impost de circulació per discapacitat. L´exempció serà efectiva a partir del 2019.
Núm. Exp. Sol·licitant Matrícula
5409/2018 M. C. M. B. traspàs de IB4201DL a 4522JRZ

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, a M. H. amb DNI: X6490614Z 
per la quantitat de 800€.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar el següent expedient de Serveis Socials relatiu a sol·licitud de traspàs de 
l’impost de circulació per discapacitat. L´exempció serà efectiva a partir del 2019.
Núm. Exp. Sol·licitant Matrícula
5567/2018 A. A. L. traspàs de 2747JNS a 6251KFY

Contracte d’una assegurança de responsabilitat civil.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Requerir a l’entitat AXA, SEGUROS GENERALES per tal que, dins del termini de 
cinc  dies  hàbils  des  de  la  data  de  l’enviament  de  la  comunicació,  presenti  la 
documentació justificativa d'acord amb les clàusules 17ª i 18ª dels plecs administratius.
2.L'import de la garantia definitiva serà de 2.172,50 €
3.De no complir  amb aquest  requeriment en el  termini  assenyalat  s'entendrà que el 
licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas a exigir-li l’import del 3% 
del pressupost base de licitació.».

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  la  planimetria  del  Mercat  Periòdic  de  Sóller  dels  dissabtes,  i  del  Mercat 
d’Artesania de Sóller,  per a l’any 2019, d’acord al  plànol inclòs a l’expedient com 
annex 1, i al llistat de numeració dels llocs i la seva superfície identificat com annex 2.

Convocatòria ajuts xarxa d’escoles públiques de les Illes Balears (2018).
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar la sol·licitud d’ajut tal i com s'especifica a Resolució del conseller d’Educació 
i Universitats de 26 de setembre de 2018.

La secretària.                                                 El Batle

Sóller, document signat electrònicament al marge
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