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 setembre de 2018.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
11 de setembre 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 1099/2018 al
1120/2018, dels dies 12 i 14 de setembre de 2018.
Devolució d'ingrés indegut per pagament duplicat.
CONTRIBUENT: AGROMAT BALEAR, S.A.
CONCEPTE I EXERCICI: TAXA DE FEMS – 2ºTRIM. 2018.
REFERÈNCIA: 50210097BJ00.
NÚM. DE REBUT: 949174.
IMPORT: 118,40 €.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar la devolució al interessat/da, per un import de 118,40 €.
Sol·licitud devolució d'ingrés d'autoliquidació de l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres. La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària,
ACORDA:
Aprovar la devolució de la part corresponent a ICIO del rebut 873812, i posterior
compensació amb el rebut 1031266, pel mateix import de 6.019,76 €.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària. ACORDA:
Primer.- Aprovar la Signatura per part d'aquest Ajuntament de l'Addenda a l'Acord de
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sóller i la Fundació Deixalles en
matèria d'intervenció sociolaboral per a l'any 2018.
Segon.- Delegar en el Sr. Batle per a la seva signatura
Tercer.- Notificar-ho a les persones interessades i al negociats afectats.
Lla Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- Aprovar el següent expedient de Serveis Socials relatiu a sol·licitud de traspàs
de l’impost de circulació per discapacitat. L´exempció serà efectiva a partir del 2019.
Núm. Exp.
Sol·licitant
Matrícula
4890/2018
L. M.ª B. G.
traspàs de IB4982CK a 7696GVB
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 traspàs
de l’impost de circulació per discapacitat. L´exempció serà efectiva a partir del 2019.
Núm. Exp.
Sol·licitant
Matrícula
4891/2018
C. M.ª M. B.
traspàs de IB9362DM a 4911HXB
Tauler d'avisos
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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 18/09/2018.

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 la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Sóller i el Club Esport Escolar Sóller, per al desenvolupament de l'Escola de
Gimnàstica Rítmica.
SEGON.- Delegar en el batle-president la signatura d'aquest conveni.
TERCER.- Procedir a l'abonament de la quantitat estipulada, una vegada justificada,
segons els termes establerts a l'esmentat conveni.
TERCER.- Notificar el present acord als interessats i negociats afectats.

M.C.E.A.

Regidora d’Educació, Sanitat i Joventut. Vocal

R.R.C.

Secretària municipal. Vocal

D.C.B.

Assessora jurídica municipal. Vocal

M.M.C.

Interventora municipal. Vocal

F.M.B.

Enginyer municipal. Vocal

I.M.G.

Secretaria de la Mesa.

La secretària.

El Batle

Sóller, document signat electrònicament al marge

Tauler d'avisos
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la Junta de Govern, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Desistir de la licitació publicada en data 14 de setembre de 2018 en referència al
contracte d’una assegurança de responsabilitat civil mitjançant procediment obert i
tramitació urgent, amb una durada de dos anys prorrogables a un any més i un import
màxim de cent seixanta-cinc mil euros (165.000,00€).
2.Convocar novament la licitació del contracte esmentat amb una durada de dos anys i
un import màxim de cent deu-mil euros (110.000,00€) IVA exempt, d’acord amb
l’article 20.1.16 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de de l'Import sobre el Valor
Afegit (operacions d'assegurança, reassegurança i capitalització).
3.L’import màxim del present exercici serà d’onze-mil quatre-cents cinquanta-vuit
euros amb trenta-tres cèntims (11.458,33€).
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.
6.Designar els membres de la mesa tal i com a continuació s’especifica de contractació
i publicar la seva composició en el perfil del contractant.
A.C.X.
Regidor d’Infraestructures i Vies Públiques. President

