
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 8/05/2018.
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 8 de maig de 2018.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 2 
de maig 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  0392/2018  al 
0409/2018,  dels dies 28 i 30 d'abril i 1, 2, 3 i 4 de maig de 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: 
Aprovar  la  relació  de  factures  de  l'expedient  número  2580/2018,  APROVACIÓ 
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 33.388,92 euros.

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  2581/2018,  APROVACIÓ  PROPOSTA  DE  DESPESES  AMB 
OBJECCIÓ, per import de 6.744,72 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:
Concedir la bonificació del 40% sobre l’import de l’IBIU de naturalesa urbana, exercici 
2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

J. N. C. Camí Son Blanco, 24 – 07100 Sóller 07061A003000330000KI

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Denegar la bonificació del 40% sobre l’import de l’IBIU de naturalesa urbana, exercici 
2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

L. E. M. L. Camí  de  Sa  Figuera,  86  –  07100 
Sóller

07061A002000280000KZ

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- Aprovar la convocatòria específica per a la creació d'una borsa de treball de la 
categoria de tècnic auxiliar Delineant/Zelador interí, grup C1, mitjançant el sistema de 
concurs-oposició.
Segon.- Aprovar les bases específiques que regiran aquesta convocatòria que consten a 
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l'expedient.
Tercer.- Publicar l'acord en el BOIB, a la pàgina web de l'Ajuntament de Sóller i donar 
compte a la Junta de Personal del mateix.».

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Aprovar  l'expedient  del  contracte  de  subministrament  de  material  d’oficina, 
mitjançant procediment obert, per un import màxim de quaranta-mil euros (40.000,00€) 
amb l’I.V.A. inclòs, convocant la seva licitació.
2.Aprovar el Plec de Clàusules Administratives que regirà el procediment.
3.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.
4.Publicar en el perfil del contractant tota la documentació integrant del expedient de 
contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars.
5.Designar els membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el 
perfil del contractant.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir llicència d’activitat per a la venda no sedentària durant les Fires i Festes de 
maig 2018, sempre que es compleixin les condicions establertes a l'informe tècnic, les 
quals es recullen en aplicació de l’article 65 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de 
règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Acordar l'execució subsidiària de les actuacions consistents en la retirada del vehicle 
tipus roulotte ubicat a la vivenda situada al Camí de Son Sales, Vial 63 (polígon 1 – 
parcel·la 269).Les actuacions seran dutes a terme per l'empresa contractista del servei 
de recollida de vehicles abandonats.

La  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària,  ACORDA: 
L’aprovació de la bonificació del cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles de 
tracció  mecànica  del  vehicle  motocicleta  Yamaha  3TB  XT 600  E,  amb  matrícula 
IB-5827-DB., per tenir més de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica. Aquest 
acord tendrà efectes a partir de l'exercici 2019.

La  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària,  ACORDA: 
L’aprovació de la bonificació del cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles de 
tracció  mecànica  del  vehicle  motocicleta  Mobylette  AV-90  amb  matrícula 
C5-005-BHM, per tenir més de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica. Aquest 
acord tendrà efectes a partir de l'exercici 2019.

Aprovació padró de l'impost sobre béns immobles ejercici 2018.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment el padrons esmentats per import total de SIS MILIONS 
NORANTA-CINC MIL CENT SETANTA-SIS MIL EUROS AMB SEIXANTA-SET 
CÈNTIMS (6.095.176,67 €) .
Segon. Exposar-lo públicament, al BOIB i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, per termini 
de 15 dies hàbils. En cas de què no se presentin reclamacions durant aquest termini 
l'acord esdevindrà definitiu.
Tercer. Comunicar aquest acord als negociats afectats.”
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La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (ajuda lloguer) a M. C. B. amb 
DNI: 78181520N per la quantitat de 800€.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
La  renuncia  per  part  d'aquest  Ajuntament  del  Conveni  de  Col.laboració  entre 
l'Ajuntament de Sóller i l'Associació Solidaridad Intergeneracional.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1. Autoritzar la Fira d’Artesania i Productes Locals organitzada per diumenge 13 de 
Maig de 9 a 15 hores, que s’ubicarà al carrer de Cetre.
La  distribució  de  l’espai  la  designarà  el  funcionari  encarregat  en  el  moment  del 
muntatge, que s'ha d'efectuar entre les 6 i les 9 hores i el desmuntatge i càrrega a partir 
de les 15 hores. Durant les hores restants es prohibeix l'entrada i sortida de vehicles a 
l'espai acotat.
2. Comunicar a tots els participants l’agraïment més sincer per la seva col·laboració, en 
reconeixement que, tant el col·lectiu d’artesans com el sector empresarial, esdevenen 
una peça rellevant en l’engranatge de les Fires i Festes de Sóller.

La secretària.                                                 El Batle
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