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 de gener de 2018.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar les actes de la sessió anterior,
de 29 de desembre de 2017 i la sessió extraordinària de 4 de gener 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 912/2017 al
0012/2018, dels dies 26, 27, 28 i 29 de desembre de 2017 i 2, 3 i 5 de gener de 2018.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- 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 2018.
Núm. Exp.
Sol·licitant
Matrícula
61/2018
Ll.G.B.
0175KCB
Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.
La Junta de Govern, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Adjudicar a l’empresa Fusteria Marcús S.L. el contracte del servei d'adequació d'un
furgó com a oficina d'informació turística del Port de Sóller per un import màxim de
vint-i-vuit mil set-cents vuitanta-cinc euros amb noranta cèntims (28.785,90€) amb
l’I.V.A. inclòs.
2.Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i als negociats afectats.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: la
bonificació del cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica
del vehicle Nissan Patrol amb matrícula IB-6463-CL, per tenir més de 25 anys
d'antiguitat o amb matrícula històrica. Aquest acord tendrà efectes a partir de l'exercici
2018.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Primer: Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, ( ajuda menjador escolar)
a K. B. N. amb DNI: Y5261049G per la quantitat de 48€.
Ingressar directament al C.C. de la escola Sagrats Cors ( es Convent).
Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- 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
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del 2018.
Núm. Exp.
Sol·licitant
Matrícula
5761/2017
P.P.M.
1937FJL
Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar la
compensació de 1.789,83 € corresponents al total de la factura presentada per l'empresa
Nivi del mes de novembre de 2017 amb l'import recaptat de les multes a estrangers i en
virtut del Conveni d'adhesió esmentat, que han suposat un total de 3.440,00 €.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Requerir a l'empresa Viabal Manteniment i Conservació S.A. perquè presenti, en el
termini de cinc dies, la documentació reflectida a la clàusula 17ena. És a dir:
A)L’acreditació de la personalitat de l’empresari.
B)L’acreditació de la representació, quan s’actuï mitjançant un representant.
C)Documentació justificativa de trobar-se al corrent amb les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
Contracte de subministrament de tres vehicles amb destinació a la policia local
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Classificar les ofertes presentades en el següent ordre decreixent:
JUDICI DE VALOR

OFERTA ECONÒMICA

TOTAL

ANDACAR 2000 S.A. 5,00

80,00

85,00

MULTIAUTO SL

60,79

79,79

PUNTS
19,00

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la planimetria verificada pels serveis tècnics municipals, a fi i
efecte d'adjudicar les parcel·les sol·licitadores i que els serveis econòmics han pogut
preparar les corresponents liquidacions de taxes.
SEGON.- L'abonament de les taxes de l'any 2018 es podrà fraccionar de la següent
forma:
- Sol·licitud de fraccionament abans del 2 de febrer de 2018.
- Excepcionalment fins el 2 de febrer de 2018 es podrà abonar el 50%.
- I l'altre 50% es podrà abonar fins el 2 de juliol de 2018.
TERCER.- S'adjunta llistat amb la numeració, dimensions i preu de cada parcel·la tant
de Sóller com del Port.
QUART.- Que un criteri de prioritat per l'adjudicació dels llocs que quedin vacants
sigui que els productes que s'exposin per a la venda no existesquin al mercat periòdics
de venda no sedentària a Sóller i al Port, tal com es reflexa a l'article 11 punt B de
l'ordenança reguladora dels mercats periòdics de venda no sedentària a Sóller.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
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2.Requerir a l'empresa ANDACAR 2000 S.A. perquè presenti, en el termini de cinc
dies hàbils la documentació que s'especifica a la clàusula 19ena del plec.

Període de cobrança

Tributs

12/02/2018 A 12/04/2018

FEMS (1T)
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

27/04/2018 A 27/06/2018

FEMS (2T)
ARBITRIS

01/06/2018 A 01/08/2018

IMPOST SOBRE
URBANA
IMPOST SOBRE
RÚSTICA

BÉNS

IMMOBLES

DE

NATURALESA

BÉNS

IMMOBLES

DE

NATURALESA

12/07/2018 a 12/09/2018

FEMS (3T)

03/10/2018 a 05/12/2018

FEMS (4T)
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Referent al període de cobrament de l'I.B.I.:
D'acord a les ordenances fiscals vigents, els rebuts d'I.B.I. per imports superiors a 90€
amb ordre de pagament a través del banc, sempre que s'hagin domiciliat abans del mes
de març, es cobraran fraccionats:
1r.Termini, el 60% de l'import del rebut, es cobrarà durant la primera setmana del mes
de juliol, dins el període voluntari.
2n. Termini, el 40% restant, durant la primera setmana del mes de novembre.
(Aquest fraccionament només s'efectuarà als rebuts domiciliats i l'impagament del
primer termini anul·larà el fraccionament concedit, iniciant-se el període executiu per a
la totalitat del deute tributari).
Segon.- Ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma així
com als setmanaris locals per a la seva difusió i general coneixement.
Tercer.- Reservar a la Junta de Govern la facultat de modificar el present calendari
quan, per motius de caràcter tècnic degudament justificats, impedeixin la gestió dels
recursos econòmics indicats a les dates assenyalades, informant de tal circumstància als
ciutadans amb la suficient antelació.

La secretària.

El Batle

Sóller, document signat electrònicament al marge
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Primer.- Aprovar el calendari del contribuent per a l'exercici 2018, resultant la següent
distribució per trimestres:

