
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 2/05/2018.
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 2 de maig de 2018.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
24 d'abril 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  0377/2018  al 
0391/2018,  dels dies 23, 24, 25 i 27 d'abril de 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  la  relació  de  factures  de  l'expedient  número  2460/2018,  APROVACIÓ 
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 35.944,89 euros.

Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.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  2461/2018,  APROVACIÓ  PROPOSTA  DE  DESPESES  AMB 
OBJECCIÓ, per import de 97.504,42 euros.
2.La temporalitat de la mesura adoptada mentre es solucionen per part dels negociats 
afectats les deficiències detectades i exposades per la Intervenció Municipal.
3.Donar compte al Ple de l'esmentat acord en la propera sessió.

la Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- Derogar l'acord de la Junta de Govern Local, de dia 17 d'abril de 2018.
Segon.-  Aprovar el  contracte  d'arrendament  dels terrenys situats  a l'Avinguda de  la 
Gran Via s/n (Referència Cadastral: 5522024DE7052S0001GO), pel període de l'1 de 
gener al 31 de desembre de 2018, i per un import de trenta mil nou-cents vuitanta-un 
euros amb vuitanta-dos cèntims anuals (30.981,82€) més IVA i menys IRPF vigents.
Així els correspon, per desglossament, i segons la quota de participació, la següent base 
imposable:
- Sra. M. C. O.28%8.674,91 €
- Sra. C. M. C. O.22%6.816,00 €
- Sra. R. M. C. O.22%6.816,00 €
- Sra. R. M. C. A.14%4.337,45 €
- Sr. P. C. A.14%4.337,45 €
Tercer.- Autoritzar al Batle per a la signatura del contracte.
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat i als negociats afectats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer: Fixar com a dies festius locals, per a l'any 2019, el següents
Dia 13 de maig (dilluns) Es Firó
Dia 24 d'agost (dissabte) Sant Bartomeu
Segon:  Notificar-ho  al  Govern  de  les  Illes  Balears,  als  efectes  d'incloure'ls  en  el 
calendari laboral per a l'any 2019, com a festius en l'àmbit del municipi de Sóller.

Tauler d'avisos



Tercer: Donar compte al Ple”.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Desestimar la bonificació del 60% sobre l’import de l’I.B.I.  de naturalesa urbana o 
rústica, exercici 2018, al titular següent, relacionat per l habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref.cadastral

M. P. R. C. C/ Xaloc, TODOS 4058040DE7045N0001FW

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Desestimar la bonificació del 60% sobre l’import de l’I.B.I.  de naturalesa urbana o 
rústica, exercici 2018, al titular següent, relacionat per l habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref.cadastral

J. R. C. Sector 2 , 179 Esc 2 PBJ 01 07061A002001790000KR

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.-  Aprovar  la  proposta  de  contractació dels espectacles (part  artística)  que es 
detallen a continuació:
DIJOUS, 10 DE MAIG
Concert  del  dia  del  Pregó  amb  Produccions  Sona,  amb  la  proposta  Animacústica. 
Pressupost 1.050 € + IVA
DIVENDRES 11 DE MAIG, NIT JOVE.
Actuació  musical  del  grup Fora  de  Joc,  amb Tremola  Espectacles,  S.L.  Pressupost 
1.025 + IVA
Actuació musical del grup 4L, amb Tremola Espectacles, S.L.. Pressupost 1.505 € + 
IVA.
Actuació de Dirty Jobs. Pressupost 400 € + IVA.
DISSABTE, 12 DE MAIG
Actuació  del  Duet  Lluna  Plena  +  ´BAIX'N'NICOTINA +  CIRKO  amb  Tremola 
Espectacles, S.L.. Pressupost: 4.671 € + IVA.
DIUMENGE, 13 DE MAIG
Actuació de SóllerArt Fusió, amb Tremola Espectacles, S.L. Pressupost 3.420 € + IVA
PRESSUPOST TOTAL: 12.071 + IVA.
Segon.- Notificar-ho als interessats i als negociats afectats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- Aprovar la següent relació de quantitats econòmiques d'ajut que es dóna als 
treballadors familiars d'aquest Ajuntament per desgast del seu vehicle particular:
Que s'aprovi el pagament de les següents quantitats
Isis Soriano ................................... 567€
(del 17/04 al 31/12 de 2018)
Segon.- Notificar-ho als interessats i als negociats afectats.

La secretària.                                                 El Batle

Sóller, document signat electrònicament al marge
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