
 Hble. Sra. Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques,  
Sra. Delegada del Govern a les Illes Balears, 

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 20 de novembre de 
2018.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de  13 
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  1435/2018  al 
1474/2018,  dels dies 10, 11, 13, 14, 15 i 16 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  6371/2018,  APROVACIÓ 
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 161.539,27 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 
6374/2018, APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIÓ, per import de 
3.897,31 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.

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 de novembre de 2018, per una quantitat de SIS MIL 
SISCENTS  CINQUANTA-DOS  EUROS  AMB  QUARANTA-NOU  CÈNTIMS 
(6.652,49 €), 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 
pels treballs realitzats fora de l’horari normal de feina, pel personal d’aquest Ajuntament, 
durant  el  mes  de  novembre  de  2018,  per  una  quantitat  de  MIL  VUIT-CENTS 
VUITANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (1.887,12 €), la Junta de Govern 
Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar el seu abonament”.

Expedient instruït a ran d'instància, per a procedir a la devolució al Sr. F. P. , titular del  
rebut de la Taxa de Recollida domiciliaria de Fems, al haver-se produït una duplicitat en 
el  pagament  de  l'esmentat  tribut,  reconeixent  el  dret  a  la  devolució  d'aquest  ingrés 
indegut, així com l'obtenció del reintegrament. La Junta de Govern Local, per unanimitat 
i  en  votació  ordinària,  ACORDA:  l'aprovació  de  la  devolució  que  correspon  a 
l'interessat, per un import de 161,70 euros.
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Devolució d'ingrés indegut per duplicitat en el pagament
INTERESSAT: C. J. G. V.
TITULAR : NIESDANY GONZALEZ OTEO.
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2017.
REFERÈNCIA: IB 3834 DS
NÚM. DE REBUT: 858297
IMPORT: 64,46 €.
COMPENSACIÓ AMB DEUTE PENDENT: IVTM 2018.
NÚM. DE REBUT: 931713.
IMPORT: 64,46 €.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: l'aprovació 
de la devolució i  posterior compensació amb deute pendent, per un import de 64,46 
euros.

Devolució d'ingrés indegut per duplicitat en el pagament.
INTERESSAT: J. B. B.
CONCEPTE I EXERCICI: IBIRCAT 2018 FRACCIÓ 2.
REFERÈNCIA: 07061A005003970000.
NÚM. DE REBUT: 1019801 (2).
IMPORT: 125,65 €.
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 125,65 euros.

la Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Desestimar la sol·licitud de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. P. R., per la 
compensació  dels  danys  ocasionats  al  seu  cotxe  el  dia  del  Firó,  per  incomplir  els 
requisits establerts en l’article 32 de la Llei 40/15, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del  
Sector  Públic,  ja  que  no  queda  demostrat  que  els  danys  siguin  conseqüència  del 
funcionament  normal  o  anormal  dels  serveis  públics,  donat  que  es  tracta  d'un  acte 
vandàlic durant la festa del Firó, sense avís a la Policia Local per poder constatar els fets.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.-  Desestimar  les  al·legacions  presentades  per  l'advocada  Sra.  L.  C.  C.,  en 
representació  de  la  Sra.  Mª  D.  S.  M.,  en  data  27  de  setembre  de  2018,  ja  que  no 
s'introdueixen nous fets a la reclamació presentada anteriorment.
Segon.- Desestimar la sol·licitud de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. Mª 
D. S. M., per la compensació dels danys ocasionats per una caiguda a un pas de vianants,  
per incomplir els requisits establerts en l’article 32 de la Llei 40/15, d'1 d'octubre, de 
Règim  Jurídic  del  Sector  Públic,  ja  que  no  queda  demostrat  que  els  danys  siguin 
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, donat que no es 
va realitzar avís a la Policia Local i no es varen poder constatar els fets.

la Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer: Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (beca basket), a N. U. amb 
DNI: X5220478F per la quantitat de 80€.
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Contracte  de  subministrament  d’una  fotocopiadora  multi-funció  pels  serveis  tècnics 
municipals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Classificar les ofertes presentades en el següent ordre decreixent:
Empresa Punts

Informática el Corte Inglés 92,82

Ricoh España S.L.U. 89,49

Sistemas Técnicos y Consulta S.L. 82,60

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per l'empresa Construccions Gregorio 
Puigserver S.L. per les obres de rehabilitació de l’immoble municipal ubicat en el C/ 
Cetre – C/ Prosperitat.
2.Nomenar al Sr. G. B. C. com a director de les obres i coordinador de seguretat i salut.

la Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- Aprovar la signatura del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sóller i 
la Fundació Miro-Pastor en matèria d'assistència domiciliaria.
determinar una disposició econòmica per part de l'entitat local de 7.500€ en favor de 
l'esmentada entitat.
Segon.- Delegar en el Sr. Batle per a la seva signatura.

La secretària                                                La Presidenta

Sóller, document signat electrònicament al marge
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