
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 30/10/2018.

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 30 d'octubre de 2018.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
23 d'octubre 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  1334/2018  al 
1361/2018,  dels dies 22, 24 i 26 d'octubre de 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  la  relació  de  factures  de  l'expedient  número  5953/2018,  APROVACIÓ 
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 145.148,52 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  5954/2018,  APROVACIÓ  PROPOSTA  DE  DESPESES  AMB 
OBJECCIÓ, per import de 17.240,16 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:
1.Aprovar la tramitació de l’expedient per a la participació en la convocatòria pública 

de subvencions per dur a terme accions en matèria de protecció i conservació del 
patrimoni cultural dels ens locals de les Illes Balears (programa opratiu FEDER 
2014 - 2020), mitjançant la presentació dels següent projecte d’actuació:

 PROJECTE  D’EXECUCIÓ  PER  A LA  REHABILITACIÓ  DEL  TEATRE 
‘DEFENSORA SOLLERENSE’.

2.Comunicar el present Acord al  Govern de les Illes Balears (Conselleria de Territori, 
Energia i Mobilitat), adjuntat la documentació establerta a la convocatòria.

Obres de reforma dels vestidors de l'immoble municipal Es Puig.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:

1.Classificar les ofertes presentades en el següent ordre decreixent:

Empresa Puntuació Total

Bonfill Ingeniería, Arquitectura y Paisaje S.L. 100,00

Nyquist Enginyeria i Serveis S.L. 98,19

Tauler d'avisos



2.Requerir a l’entitat «Bonfill Ingeniería, Arquitectura y Paisaje S.L.” per tal que, dins 

del termini de cinc dies hàbils des de la data de l’enviament de la comunicació, 

presenti  la  documentació  justificativa  d'acord  amb  la  clàusula  17ª  dels  plecs 

administratius.

3.L'import de la garantia definitiva serà de 3.505,33 € 

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1er.- Aprovar la transferència de crèdits següents:

PROGRAMA ECONÒM
IC

NOM PARTIDA RECURSOS APLICACIONS

2110 1600000 SEGURETAT SOCIAL 40.000,00

2210 1620400 BOSSES  D'ESTUDIS  DE 
FUNCIONARIS

40.000,00

TOTAL 
TRANSFERÈNCIA

40.000,00

2on.- Donar compte a l'Ajuntament en Ple de l'esmentat acord.

DESCRIPCIÓ DEL PRÉSTEC

Entitat creditora: CAIXABANK
CIF entitat creditora: A08663619
Any de subscripció: 2003
Import inicial: 2.376.918,04 €
Finalització prevista: 19/11/2018
Capital pendent: 182.839,84 €
Compte de càrrec: ES8221000047760200010422

CÀLCUL DE LA QUOTA

Data de càrrec: 19/11/2018
Període de liquidació: 20/11/2017-19/11/2018
Dies de liquidació: 365
Amortització prevista: 182.839,84 €
Tipus d'interès: 0,00000%
import interessos: 0,00 €
Quota total: 182.839,84 €

Per  tot  l'anterior,  la  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària, 
ACORDA:  Aprovar la  liquidació de la  quota d'amortització i  interessos del préstec 
descrit.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- Donar el vist i plau a la memòria final del projecte «SÓLLER, BON DIA», 
realitzat durant el període 2017-2018.
Segon.- Donar el vist i  plau a la «Diagnosi socioeconòmica del municipi de Sóller,  
2018»
Tercera.-  Aprovar  la  sol·licitud  de  pròrroga  de  l'expedient  AODL  2507/2016  de 
subvenció per a la contractació d'un agent d'ocupació i desenvolupament local per el 
període 2018-2019
Quarta.- Aprovar el projecte «SÓLLER, BON DIA» per el període 2018-2019.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària. ACORDA:
Aprovar el pagament a la Fundació Deixalles de reconeixement de deute del conveni 
del 2012 per 25.000€ dins l'exercici 2018

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer: Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (factura Llum), a M. R. C. 
amb DNI: 43040959R per la quantitat de 318,54€. Ingressar directament al c.c de U 
energia: ES27 2038 9501 6360 4912.

La secretària.                                                 El President

Sóller, document signat electrònicament al marge
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