
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 25/09/2018.

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 25 de setembre de 2018.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
18 de setembre 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  1121/2018  al 
1150/2018,  dels dies 17, 18, 20 i 21 de setembre de 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  la  relació  de  factures  de  l'expedient  número  5253/2018,  APROVACIÓ 
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 312.359,86 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  5254/2018,  APROVACIÓ  PROPOSTA  DE  DESPESES  AMB 
OBJECCIÓ, per import de 196,02 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 
gratificacions pels treballs realitzats fora de l’horari normal de feina, pel personal de la 
Policia  Local  d’aquest  Ajuntament,  durant  el  mes  de  setembre  de  2018,  per  una 
quantitat  de  DOTZE  MIL  SET-CENTS  TRENTA-QUATRE  EUROS  AMB  DEU 
CÈNTIMS  (12.734,10  €),  la  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació 
ordinària, ACORDA: aprovar el seu abonament”.

Ateses  les  nòmines  presentades  pel  negociat  de  Tresoreria,  corresponents  a 
gratificacions  pels  treballs  realitzats  fora  de  l’horari  normal  de  feina,  pel  personal 
d’aquest  Ajuntament,  durant  el  mes  de  setembre  de  2018,  per  una  quantitat  de 
QUATRE  MIL SIS-CENTS  TRENTA EUROS  AMB  NORANTA-SET  CÈNTIMS 
(4.630,97  €),  la  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària, 
ACORDA: aprovar el seu abonament”.

Aprovació de quota trimestral d'amortització i interessos de préstecs
DESCRIPCIÓ DEL PRÉSTEC
Entitat creditora: BBVA
CIF entitat creditora: A48265169
Any de subscripció: 2005
Import inicial: 3.593.323,53 €
Finalització prevista: 31/12/2027
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Capital pendent: 1.706.828,68 €
Compte de càrrec: ES10-0182-5747-4302-0007-0642
CÀLCUL DE LA QUOTA
Data de càrrec: 30/09/2018
Període de liquidació: 01/07/2018 – 30/09/2018
Dies de liquidació: 90
Amortització prevista: 44.916,54 €
Tipus d'interès: 0,00%
import interessos: 0,00 €
Quota total: 44.916,54 €
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.

Aprovació de quota trimestral d'amortització i interessos de préstecs
DESCRIPCIÓ DEL PRÉSTEC
Entitat creditora: SANTANDER
CIF entitat creditora: A28000727
Any de subscripció: 2004
Import inicial: 1.245.227,88 €
Finalització prevista: 30/12/2024
Capital pendent: 483.222,79 €
Compte de càrrec: ES58-0049-0176-2029-1002-9421
CÀLCUL DE LA QUOTA
Data de càrrec: 30/09/2018
Període de liquidació: 01/07/2018 – 30/09/2018
Dies de liquidació: 90
Amortització prevista: 18.585,49 €
Tipus d'interès: 0,00%
import interessos: 0,00 €
Quota total: 18.585,49 €
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.

Aprovació de quota trimestral d'amortització i interessos de préstecs
DESCRIPCIÓ DEL PRÉSTEC
Entitat creditora: BANKIA
CIF entitat creditora: A14010342
Any de subscripció: 2005
Import inicial: 1.272.601,51 €
Finalització prevista: 31/12/2024
Capital pendent: 486.582,85 €
Compte de càrrec: ES23-2038-3389-2564-0000-0711
CÀLCUL DE LA QUOTA
Data de càrrec: 30/09/2018
Període de liquidació: 01/07/2018 – 30/09/2018
Dies de liquidació: 90
Amortització prevista: 18.714,73 €
Tipus d'interès: 0,18%
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import interessos: 219,53 €
Quota total: 18.934,26 €
Per tot l'anterior,
Propós que 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.

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 turisme Seat 124 Sport Coupé 1600, amb matrícula IB-162376, 
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 ciclomotor Honda PXR-50, amb matrícula C9-139-BHG, 
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  cinquanta  per  cent  de  la  quota  de  l'Impost  sobre 
vehicles  de  tracció  mecànica  del  vehicle  turisme  Toyota  C-HR  amb  matrícula 
8619-KDD, per  vehicles  elèctrics,  híbrids  i/o  que  utilitzin  per  el  seu  funcionament 
exclusivament fonts d'energia no contaminant. Aquest acord tendrà efectes a partir de 
l'exercici 2019.

Taxa per ocupació de béns de domini públic amb taules i cadires i altres elements no 
afectes  a  la  zona  marítima-terrestre,  exercici  2018.  La  Junta  de  Govern  Local,  per 
unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer:  Aprovar  la  liquidació  efectuada,  corresponent  a  l'exercici  2018, 
(TACA201801), per un import conjunt de 170.417,82 € segons el detall que s'adjunta al 
present acord, en forma de llista.
Segon: Notificar en forma el present acord als interessats i als negociats afectats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar un ajud econòmic UGN per a llibres escolars a N. U. amb DNI: X5220478F , 
per la quantitat de 300€. Ingressar directament al c.c de l'escola Sant Vicenç de Paul: 
ES20 2038 3389 2760 0024 7662.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer:Aprovar  un  ajud  econòmic  UGN  per  a  llibres  escolars  a  G.  I.  amb  DNI: 
X9679824K , per la quantitat de 200€.
Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer:Aprovar  un  ajud  econòmic  UGN per  a  llibres  escolars  a  K.  M.  amb DNI: 
X3176134H , per la quantitat de 50€.
Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Primer:Aprovar  un  ajud  econòmic  per  a  llibres  escolars  a  M.  C.  A.  amb  DNI: 
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43148872K , per la quantitat de 200€. Ingressar directament al c.c d'I.E.S : ES47 2100 
0047 7102 00443917.
Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Primer:  Aprovar  un  ajud  econòmic  per  a  llibres  escolars  a  R.  H.  amb  DNI: 
Y1087954E , per la quantitat de 208,49€. Ingressar directament al c.c de Sagrats Cors 
(es convent) : ES 64 0081 0538 1100 0127 8430
Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Primer: Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (escola d'estiu) a K. de M. 
A.  E.  E.  amb DNI:  Y2694315V per  la  quantitat  de  112€.  Ingressar  directament  al 
compte corrent de l'A.S.C.P Can Dulce: ES2420383389296000167467.
Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Primer: Aprovar un ajud econòmic per a llibres escolars a S. K. amb DNI: X6264463E , 
per la quantitat de 300€. Ingressar directament al c.c d'I.E.S : ES47 2100 0047 7102 
00443917
Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1. Autoritzar l’organització de Mercats ocasionals el divendres dia 12 d’octubre i el 
dijous dia 1 de novembre, a la Plaça Constitució, sobre l'Alameda i els seus voltants, i  
amb l’horari determinat a l’ordenança reguladora: de 9 a 14 hores.
2. Acceptar a tràmit les sol·licituds d’acord als següents terminis:
- Per el mercat del 12 d’octubre, les presentades fins a la data d’aquest acord.
- Per el mercat ocasional de l’1 de novembre, les sol·licituds que es registrin d’entrada 
fins el dia 1 d’octubre.

La secretària.                                                 El Batle

Sóller, document signat electrònicament al marge
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