
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 22/01/2019.

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 22 de gener de 2019.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
15 de gener de 2019.
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  0054/2019  al 
0070/2019,  dels dies 16 i 17 de gener de 2019.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  la  relació  de  factures  de  l'expedient  número  343/2019,  APROVACIÓ 
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 212.617,23 euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Resoldre l'objecció formulada per la intervenció municipal i procedir al reconeixement 
de l'obligació de les despeses i/o factures.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
PRIMER.-  Aprovar  al  Sr.  F.  T.  A.,  el  dret  a  la  devolució  d’ingressos  indeguts  pel 
concepte tributari esmentat, sols de la quantitat de 5 €, per constar en aquesta Unitat de 
Recaptació, que en el pagament de l'esmentada multa no s'ha produït cap duplicitat en 
l'abono.
SEGON.- Aprovar la devolució de la quantitat de 5€, i posterior compensació, amb part 
del rebut pendent núm. 1030501, que correspon al mateix titular.

INTERESSAT: A. D.
CONCEPTE I EXERCICI: TAXA DE FEMS – 2T. 2018.
REFERÈNCIA: 70900036010B
NÚM. DE REBUT: 951426.
IMPORT: 56,60 €.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: l'aprovació 
de la devolució que correspon a la interessada, per un import de 56,60 euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
PRIMER.- Reconèixer al Sr. G. J. C. V., el dret a la devolució d’ingressos indeguts pel 
concepte tributari esmentat.
SEGON. - L’import de la devolució d’ingressos indeguts ascendeix a 98,38 euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
PRIMER.- Reconèixer la Sra. M. P. S. P., el dret a la devolució d’ingressos indeguts pel 
concepte tributari esmentat.
SEGON. - L’import de la devolució d’ingressos indeguts ascendeix a 93,43 euros.

Tauler d'avisos



Concurs de cartells de sa Fira 2019.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer: Concedir els premis que s'indiquen a continuació:
Premi concurs cartell i programa …................................ 400 €
Premi concurs ajuda escolar …....................................... 100 €
TOTAL …......................................................................... 500 €

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar 
l'abonament de les nòmines de gratificacions pels treballs  realitzats  fora de l’horari 
normal de feina, pel personal de la Policia Local d’aquest Ajuntament, desembre 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar 
l'abonament de les nòmines de gratificacions pels treballs  realitzats  fora de l’horari 
normal de feina, pel personal d’aquest Ajuntament.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Tramitar la sol·licitud d’ajuda de subvenció any 2019 al fons d’organització d’arxius 
dels ajuntaments per dur a terme la digitalització del setmanari Sóller.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar el projecte de les obres de pavimentació i condicionament d’un tram del C/ 
Sant Guillem i de la plaça de la Concepció de Biniaraix. 

La Junta de Govern ACORDA:
Aprovar  el  projecte  de  les  obres  de  pavimentació  i  condicionament  i  supressió  de 
barreres arquitectòniques d’un tram del C/ Sa Mar (des del creuer amb el C/ Bauçà fins 
al creuer amb el C/ Romaguera).

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  l'expedient  de  modificació  pressupostària  per  generació  de  crèdit  per 
ingressos.

La secretària                                                 El President

Sóller, document signat electrònicament al marge
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