
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 12/02/2019.

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 12 de febrer de 2019.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de  5 
de febrer de 2019.
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  0159/2019  al 
0198/2019,  dels dies 3, 5, 6, 7 i 8 de febrer i 1 de febrer de 2019.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  la  relació  de  factures  de  l'expedient  número  891/2019,  APROVACIÓ 
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 7.455,54 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 
893/2019, APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIÓ, per import de 
4,64 euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. J. C. M., en data 22 de gener de 
2019, ja que no s'introdueixen nous fets a la reclamació presentada anteriorment.
Segon.- Desestimar la sol·licitud de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. J. C. 
M., per la compensació dels danys ocasionats al seu ciclomotor per l'estat de l'asfalt de 
la Plaça Espanya, per incomplir els requisits establerts en l’article 32 de la Llei 40/15,  
d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, donat que no queda demostrat que els 
danys siguin conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, ja 
que no es considera desnivell suficient per provocar una caiguda, i no es va realitzar  
avís a la Policia Local i per tant no es varen poder constatar els fets.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar una segona convocatòria de les proves selectives per a l'accés a la categoria 
d'Oficial 1ª Brigada d’Obres, pel sistema d'accés restringit de promoció interna, amb les 
mateixes bases específiques ja aprovades per la Junta de Govern Local celebrada el dia 
4 de desembre de 2018.

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 
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l’impost de circulació per discapacitat. L´exempció serà efectiva a partir del 2020.
Núm. Exp. Sol·licitant Matrícula
691/2019 I. D. C.  5372KRY

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer: Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, ajuda transport, a V. M. G. 
amb DNI: 46959466K per la quantitat de 22,05€.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Rectificar l’acord de la junta de govern de dia 18 de desembre de 2018 de manera que 
on diu:
«Adjudicar el Contracte Basat per a la prestació del servei de cobrament a l'estranger de 
sancions en matèria  de tràfic  de  l'Ajuntament de Sóller a l'adjudicatària  de l'Acord 
Marc per a la prestació del servei d'assistència tècnica i col·laboració per a la gestió i  
recaptació de les multes de trànsit per la Central de Contractació de la FEMP, NIVI 
GROUP, SPA.»
Ha de dir:
«Adjudicar el Contracte Basat per a la prestació del servei de cobrament a l'estranger de 
sancions en matèria  de tràfic  de  l'Ajuntament de Sóller a l'adjudicatària  de l'Acord 
Marc per a la prestació del servei d'assistència tècnica i col·laboració per a la gestió i  
recaptació de les multes de trànsit per la Central de Contractació de la FEMP, NIVI 
CREDIT SRL (NIF 04105740486)»

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. A. S. M. 
amb DNI: Y0424270A per la quantitat de 550€.

La secretària                                                 El President
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