
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 18/12/2018.

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 18 de desembre de 2018.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
11 de desembre 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  1585/2018  al 
1611/2018,  dels dies 11, 12, 13 i 14 de desembre de 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- Aprovar la divisió del rebut del padró de IBIU a partir de l'any 2019 per la  
existència de condomini i segons les quotes de propietat que figuren a la Dirección 
General del Catastro.

Devolució de la fiança depositada, corresponent a la Taxa d'Ocupació de la Via Pública 
amb Taules i Cadires, a la zona de Costes, del Passeig de la Platja d'en Repic, núm. 8 
PBJ., del Port de Sóller, corresponent a l'exercici 2018.
La  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària,  ACORDA: 
l’aprovació de la devolució de la fiança, corresponent a l'exercici 2018, per un import 
de 256,87 euros.

Devolució de la fiança depositada, corresponent a la Taxa d'Ocupació de la Via Pública 
amb Taules i Cadires, a la zona de Costes, del Passeig de la Platja d'en Repic, núm. 3, 
del Port de Sóller, corresponent a l'exercici 2017.
La  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària,  ACORDA: 
l’aprovació de la devolució de la fiança a l'interessat, corresponent a l'exercici 2017, 
per un import de 806,34 euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: denegar la 
bonificació del cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
del vehicle turisme Opel Corsa amb matrícula IB-0439-BY, per tenir menys de 25 anys 
d'antiguitat.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar el següent expedient de Serveis Socials relatiu a sol·licitud de exempció de 
l’impost de circulació per discapacitat. L´exempció serà efectiva a partir del 2019.
Núm. Exp. Sol·licitant Matrícula
3010/2018 C. M. V.  IB0601DS

Taxa per ocupació de béns de domini públic amb taules i cadires i altres elements no 
afectes  a  la  zona  marítima  terrestre.  Exercici  2018.  a  Junta  de  Govern  Local,  per 
unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  la  liquidació  efectuada,  corresponents  a  l'exercici  2.018, 
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(TACA201803COMPLEMENTÀRIA), per un import conjunt de 21.629,60 €

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer: Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (Factura Llum), a M. I. B. 
M. amb DNI: 45626296T per la quantitat de 196,28€.

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 turisme Suzuki Vitara J amb matrícula IB-8783-BL, per 
tenir més de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica. Aquest acord tendrà efectes 
a partir de l'exercici 2019.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: desestimar 
l’aprovació de la bonificació del cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles de 
tracció mecànica del vehicle furgoneta mixta Jeep Rangler amb matrícula IB-3074-BN, 
ja que el contribuent titular del vehicle, te deute pendent amb l'Ajuntament.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Exposar  la  conformitat  a  les  renovacions  per  a  la  concessió  d'autorització  per  a 
l'exercici de la venda ambulant en el MERCAT PERIÒDIC DE SÓLLER 2019.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Exposar  la  conformitat  a  les  renovacions  per  a  la  concessió  d'autorització  per  a 
l'exercici de la venda ambulant en el MERCAT PERIÒDIC DEL PORT DE SÓLLER 
2019.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Adjudicar a M. A. A. O. (DNI 43.053.605C) el contracte de serveis d’un delineant com 
a suport al serveis tècnics municipals per un import màxim de cent-set mil quatre-cents 
quaranta-vuit euros (107.448,00€) amb l’I.V.A. inclòs.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (ajuda dentista), a M. A. A. L. 
amb DNI: 78191052E per la quantitat de 645€,

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (lloguer habitatge), a N. L. amb 
DNI: Y3480208T per la quantitat de 1000€.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (ajuda habitatge), a J. M.ª B. B. 
amb DNI: 41394823K per la quantitat de 300€.
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La secretària                                                 El President
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