
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 12/06/2018.

Hble. Sra. Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques,  
Sra. Delegada del Govern a les Illes Balears, 

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 juny de 2018.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 5 
de juny 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  0499/2018  al 
0566/2018,  dels dies de juny 4, 5, 6, 7 i 8 de 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  la  relació  de  factures  de  l'expedient  número  3208/2018,  APROVACIÓ 
PROPOSTA DE DESPESES per import de 162.562,30 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  3209/2018,  APROVACIÓ  PROPOSTA  DE  DESPESES  AMB 
OBJECCIÓ, per import de 21.339,79 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.

Ateses  les  nòmines  presentades  pel  negociat  de  Tresoreria,  corresponents  a  hores 
extraordinàries  realitzades  per  policies  locals  procedents  de  diferents  municipis  de 
Mallorca amb motiu de la celebració del Firo, dia 14 de maig de 2018, per un import de 
quatre mil sis-cents noranta-set euros amb noranta-vuit cèntims (4.697,98 €) dels que 
deduïts  noranta-tres  euros  amb  noranta-dos  cèntims  (93,92  €  )  a  que  pugen  els 
descomptes, resten nets a percebre quatre mil siscents quatre euros amb sis cèntims 
(  4.604,06  €  )  ,  la  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària, 
ACORDA: aprovar el seu abonament”.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: l'aprovació 
de la devolució de 43,00 € a Promocions i construccions Jam Soller SL en tant que es 
tracta d'ingrés indegut.

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 
exempció de l’impost de circulació per discapacitat. L´exempció serà efectiva a partir 
del 2019.
Núm. Exp. Sol·licitant Matrícula
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La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Aprovar  la  realització  del  projecte  d'activitat  no  permanent  menor  de  promoció 
municipal XXXIX Cursa Popular Ciutat de Sóller.
2.Encomanar la execució i supervisió de l'esmentada activitat la Secció d'Atletisme del 
Círculo  Sollerense,  incloses  les  inscripcions  dels  participants  i  la  recaptació  dels 
ingressos i despeses que se'n derivin.
3.Tramitar  les  diferents  sol·licituds  d'autorització  de  l'activitat  davant  la  Direcció 
General de Trànsit, la Direcció Insular d'Infraestructures i Mobilitat i Ports de les Illes 
Balears.

La secretària.                                                 El Batle
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