
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 31/07/2018.

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 31 de juliol de 2018.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
24 de juliol 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  0857/2018  al 
0892/2018,  dels dies 23, 25, 26 I 27 de juliol de 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  la  relació  de  factures  de  l'expedient  número  4188/2018,  APROVACIÓ 
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 69.356,06 euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar el 
reintegrament  de  22.865,54 € a  l'empresa  Vall  de  Sóller  Energia  SLU, atès  que  ha 
efectuat un pagament duplicat de la taxa d'ocupació de via pública amb cables del 3r i 
4t trimestres de 2017.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- Aprovar el pagament de la sanció imposada per Delegació de Govern en Illes 
Balears, per la comissió d'una infracció greu de la Llei Orgànica 4/2018, de 20 de març, 
de  Protecció  de  la  Seguretat  Ciutadana,  per  un  import  de  tres-cents  euros  amb 
cinquanta cèntims (300,50€).

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinàrira, ACORDA:
1.Aprovar la segona i darrera certificació de les obres d’adequació d’un antic furgó 
com a oficina d’informació turística del Port de Sóller.
2.Aprovar la factura número 102/2018 per un import de setze-mil sis-cents trenta-set 
euros amb cinquanta cèntims (13.750,00€) amb l’I.V.A. inclòs amb l’I.V.A. inclòs.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- Concedir llicència d’activitat per a la venda no sedentària durant les Festes de 
Sant Bartomeu 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 secretària.                                                 El Batle
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