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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 29/11/2019.
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 29 de novembre de 2019.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
22 de novembre 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 2305/2019 al
2384/2019, dels dies 21, 22, 26 i 27 de novembre de 2019.

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
6472/2019, APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIÓ, per import
de 59.180,73 euros.
Aprovació de la devolució que correspon a la Sra. Maria Cristina Deyà Bernat, per un
import de 40,00 euros, així com la posterior compensació amb el rebut 1090179.
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (escoleta municipal) de 485€ a P.
P. C. amb DNI: 49921043A.
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.
Autoritzar a NIVI CREDIT SRL per tal que presenti les factures corresponents al
percentatge acordat reflectint el Número d’Identificació Fiscal espanyol (N0054609C).
Aprovació inicial de la llista d’espera per a cobrir vacants en el Mercat Periòdic del
Port de Sóller 2020, les existents (si n’hi ha) i les que puguin sorgir durant l’any 2020.
PRIMER. Fer constar que el criteri determinat per la Junta de Govern és el de
‘INNOVACIÓ’ per facilitar l’accés a parades noves i sense similitud a les existents,
valorant-ho en relació al seu genèric i no a les característiques particulars del producte.
(per exemple, la bijuteria s’entendrà com a bijuteria sense diferenciar-ne el material,
marca, elaboració, etc.)

Tauler d'avisos
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Aprovar la relació de factures de l'expedient número 6471/2019, APROVACIÓ
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 45.789,97 euros

SEGON. Aprovar inicialment el llistat de sol·licitants en ordre de prioritats per a
l'assignació de vacants en el Mercat periòdic del Port de Sóller durant l’exercici 2020,
d’acord a l’annex 1 adjunt a aquest acord, que s’emet de conformitat a la normativa de
protecció de dades, identificant als interessats amb les inicials dels seus noms i
cognoms i els últims dígits del número del document d’identitat.
TERCER. El llistat es publicarà en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sóller i
s’obrirà un termini de 15 dies laborals per a consulta i esmenes amb l’aportació de
documentació justificativa, que es podrà valorar abans d’emetre el llistat definitiu.
Passat el termini sense que hi hagués cap al·legació, el llistat esdevendrà definitiu i
romandrà publicat en el tauler d’anuncis d’aquesta Administració.

Aprovació inicial de la llista d’espera per a cobrir vacants en el Mercat Periòdic
de Sóller 2020, les existents si n’hi ha i les que puguin sorgir durant l’exercici
2020.
PRIMER. Fer constar que el criteri determinat per la Junta de Govern és el de
‘INNOVACIÓ’ per a facilitar l’accés a parades noves i sense similitud a les existents,
valorant-ho en relació al seu genèric i no a les característiques particulars del producte.
(es a dir, per exemple, la bijuteria s’entendrà com a bijuteria sense diferenciar-ne el
material, marca, elaboració, etc.)
SEGON. Aprovar inicialment el llistat de sol·licitants en ordre de prioritats per a
l'assignació de vacants en el Mercat periòdic de Sóller durant l’exercici 2020, d’acord a
l’annex 1 adjunt a aquest acord, que s’emet de conformitat a la normativa de protecció
de dades, identificant als interessats amb les inicials dels seus noms i cognoms i els
últims dígits del números de document d’identitat.
TERCER. El llistat es publicarà en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sóller i
s’obrirà un termini de 15 dies laborals per a consulta i esmenes amb l’aportació de
documentació justificativa, que es podrà valorar abans d’emetre el llistat definitiu.
Passat el termini sense que hi hagués cap al·legació, el llistat esdevendrà definitiu i
romandrà publicat en el tauler d’anuncis d’aquesta Administració.
QUART. Les parades de nova incorporació que tenguin cabuda en el Mercat periòdic
referit se’ls atorgarà l’autorització exclusivament per a la venda dels productes descrits
i condicionada al compliment de les característiques que s’hagin tengut en compte pel
seu atorgament.

Tauler d'avisos
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QUART. Les parades de nova incorporació que tenguin cabuda en el Mercat periòdic
referit se’ls atorgarà l’autorització exclusivament per a la venda dels productes descrits
i condicionada al compliment de les característiques que s’hagin tengut en compte pel
seu atorgament.

Aprovació de les liquidacions relatives a l'impost sobre béns immobles de naturalesa
urbana i rústica del 2on. i 3er. trimestre de l'exercici 2019.Aprovar les liquidacions que
figuren com a document adjunt per un import total de 23.843,67 €.
Aprovar la devolució en excés de la quota de l’I.B.I.U. ingressada pel contribuent, Sr.
G. S. R., corresponent als períodes impositius meritats des de la data a la que es
retrocedeix els efectes de la resolució del Cadastre, mes els interessos de demora
meritats des de la data en que s’efectua l'ingrés, fins la data de l’ordre de pagament.

Aprovar les devolucions als contribuents relacionats.
N. P. J. J.
C. M. M.
S. C. T.
M. S. J. M.
E. A. M. T.
Procedir d'ofici, a la compensació, per l'import corresponent, d'acord amb els
articles 55, 58 i 59 del Reglament General de Recaptació aprovat pel Reial decret
939/2005, de 29 de juliol, els articles 71, 73, 225.3 i 239.7 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'article 21.1.f) i s) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, que es relacionen
següentment:
E. A. M. T.
Devolució d'ingrés indegut. Prorrateig de la quota de l’Impost sobre Vehicles de
tracció mecànica.
CONTRIBUENT: K. D.
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2019.

Tauler d'avisos
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Aprovar les devolucions als contribuents relacionats.
S. V. C.
M. B. M.
Procedir d'ofici, a la compensació dels deutes tributaries i no tributaris als contribuents
que tenen deutes pendents contrets amb aquesta Administració,
per l'import
corresponent, d'acord amb els articles 55, 58 i 59 del Reglament General de
Recaptació aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, els articles 71, 73, 225.3
i 239.7 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
l'article 21.1.f) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, que es relacionen següentment:
M. B. M.

NÚMERO DE REBUT: 1045485
MATRICULA: 2731-BPG
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 123,70€
DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 08/03/2019
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 3
IMPORT DEVOLUCIÓ: 92,77€

l’aprovació, de la devolució a l'interessat/da per un import de 92,77 €.
Aprovar el programa i actes de la FIRA DE LA IL·LUSIÓ 2019, de promoció
municipal amb la col·laboració del Clúster Sóller Bon Dia, que tendrà lloc els dies del
2 al 8 de desembre de 2019 en el centre del municipi.

La secretària

El President
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Sóller, document signat electrònicament al marge

Tauler d'avisos

