
 EXTRACTE  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  EXTRAORDINÀRIA  DE 
30/06/2017

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 extraordinària que va tenir 
lloc  el 30 de juny de 2017:

S'acorda  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària,  la  declaració  d'urgència  de  la 
convocatòria.

S'acorda per unanimitat i en votació ordinària,:
Primer.- No subscriure la pròrroga de contracte de treball el proper dia 1 de juliol de 
2017 amb motiu de reconeixement de la seva condició de treballador indefinit i no fixe, 
com sol·licita la persona interessada, a la Sra. Antonia Magán Montalbán, amb DNI 
núm. 43050131L, en compliment de l'establert en l'article 15.5 del Reial Decret 2/2015, 
de 23 d'octubre pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
Segon.- Notificar-ho a les parts interessades i als negociats afectats.».

S'acorda per unanimitat i en votació ordinària,:
Primer.- Aprovar l'expedient i els projectes d’obra o servei de competència d'aquesta 
Corporació Local, denominats «Un Sóller per gaudir» (Linia 1) i ««Conservació del 
patrimoni documental de Sóller i digitalització del setmanari Sóller» (Linia 2).
Segon.- Sol·licitar al Servei d'Ocupació de les Illes Balears una subvenció de 44.974'- 
euros per al projecte de la línia 1, i 12.514,34'- per al projecte de la Línia 2, per a la  
contractació de treballadors i  treballadores sense ocupació per a realitzar  l'esmentat 
projecte d'obra o servei, en el marc de la Resolució del conseller de Treball, Comerç i  
Indústria i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, de 6 de juny de 2017 
(BOIB núm. 72 de 13 de juny de 2017).»

La secretària.                                                 El Batle
Sóller, document signat electrònicament al marge
       

Tauler d'avisos
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