
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 23/10/2018.

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 23 d'octubre de 2018.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
16 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  1283/2018  al 
1333/2018,  dels dies 13, 15, 16, 17, 18 i 19 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  5793/2018,  APROVACIÓ 
PROPOSTA DE DESPESES JUNTA DE GOVERN LOCAL, per import de 14.479,74 
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 
5794/2018, APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIÓ, per import 
de 58.105,45 euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Adjudicar  a  l'empresa  AXA,  SEGUROS  GENERALES,  SA el  contracte  d’una 
assegurança de responsabilitat civil patrimonial, per un import màxim de quaranta- tres 
mil quatre-cents cinquanta euros (43.450,00 €), import exempt d’I.V.A.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Aprovar l’expedient de contractació del servei de recollida, transport i destrucció de 
documentació.
2.L’import  màxim  del  contracte  serà  tretze  mil  quatre-cents  quaranta  euros 
(13.440,00€) sense incloure l'iva.
3.Aprovar el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques que 
regiran el procediment.
4.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.
5.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.

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'octubre de 2018, per una quantitat de CINC MIL
DENOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS (5.019,95 €), la Junta de
Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària,  ACORDA:  aprovar  el  seu 
abonament”.
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Ateses  les  nòmines  presentades  pel  negociat  de  Tresoreria,  corresponents  a 
gratificacions pels treballs realitzats fora de l’horari normal de feina, pel personal de la 
Policia Local d’aquest Ajuntament, durant el mes d'octubre de 2018, per una quantitat 
de VUIT MIL SETCENTS TRENTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS (8.736,02 €), 
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: 
l’aprovació de la bonificació del cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles de 
tracció  mecànica  del  vehicle  remolc  KH  ANH  BAU  GMBH  amb  matrícula 
IB-01439-R, per tenir més de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica. Aquest 
acord tendrà efectes a partir de l'exercici 2019.

-  Liquidacions  Impost  sobre  Béns  Immobles  de  Naturalesa  Urbana,  1er.  trimestre 
exercici 2018 : 4.208,23 €.
-  Liquidacions  Impost  sobre  Béns  Immobles  de  Naturalesa  Rústica,  1er.  trimestre 
exercici 2018: 9.486,89 €.
-  Liquidacions  Impost  sobre  Béns  Immobles  de  Naturalesa  Urbana,  2on.  trimestre 
exercici 2018 : 25.000,68 €.
-  Liquidacions  Impost  sobre  Béns  Immobles  de  Naturalesa  Rústica,  2on.  trimestre 
exercici 2018: 1.556,48 €.
Atès el fet anterior, La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària,  
ACORDA: l’aprovació de les liquidacions per un import total de 40.252,28 €.

CONTRIBUENT: M. R. C. L.
CONCEPTE I EXERCICI: IBIUL 17-3T 2017.
REFERÈNCIA: 07061A004020480000KE.
NÚM. DE REBUT: 939306.
IMPORT: 15,47 €.
COMPENSACIÓ AMB PART DEL REBUT D' I.B.I.U. 2018 NÚM. 1012512.
IMPORT: 16,44 €.
La  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària,  ACORDA: 
l’aprovació de la devolució i posterior compensació a la interessada, per un import de 
15,47€,  que  es compensara  amb part  del  rebut  d'I.B.I.U.  2018,  que  ascendeix a  la 
quantitat de 16,44 €.

INTERESSAT: C. M. G.
CONCEPTE I EXERCICI: IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
2018.
REFERÈNCIA: -003368-FNN.
NÚM. DE REBUT: 933260.
IMPORT: 58,60 €.
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 58,60 euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
PRIMER.- Reconèixer al Sr. M. M. H., el dret a la devolució d’ingressos indeguts pel  
concepte tributari esmentat.
SEGON. - L’import de la devolució d’ingressos indeguts ascendeix a 58,60 euros.
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TERCER. - Aprovar la devolució i posterior compensació pel mateix import, amb el 
rebut 803125, pendent de cobrament, que correspon al mateix titular, de l'IVTM de 
l'exercici 2016.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (factura Aqualia), a S. A. amb 
DNI: X2893528J per la quantitat de 81,61€. Ingressar directament al c.c de Aqualia: 
ES87 0030 2461 3000 0044 1271.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (ajuda Transport), a Y. C. amb 
DNI: X3758480G per la quantitat de 648€.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (ajuda Transport), a M. S. S. amb 
DNI: 43095905T per la quantitat de 800€.

La secretària.                                                 El President
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