
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 22/05/2018.
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 22 de maig de 2018.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
16 de maig 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  0432/2018  al 
0465/2018,  dels dies 15, 16, 17 I 18 de maig de 2018.

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 maig de 2018, per una quantitat de DOS MIL 
TRES-CENTS  SEIXANTA-UN  EUROS  AMB  CINQUANTA-UN  CÈNTIMS 
(2.361,51  €),  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 de la 
Policia Local d’aquest Ajuntament, durant el mes de maig de 2018, per una quantitat de 
VINT-I-UN  MIL  DOS-CENTS  CATORZE  EUROS  AMB  VUITANTA-QUATRE 
CÈNTIMS  (21.214,84  €),  la  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació 
ordinàira, ACORDA: Arovar el seu abonament”.

Liquidacions relatives a l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i rústica del 
3er. trimestre de l'exercici 2017.
-  Liquidacions  Impost  sobre  Béns  Immobles  de  Naturalesa  Urbana,  3rt.  trimestre 
exercici 2017 : 180.267,41 €.
-  Liquidacions  Impost  sobre  Béns  Immobles  de  Naturalesa  Rústica,  3rt.  trimestre 
exercici 2017: 161.016,10 €.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: Aprovar 
les liquidacions per un import total de 341.283,51 €.

Liquidacions relatives a l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i rústica del 
4art. trimestre de l'exercici 2017.
L'import anterior es desglossa de la següent manera:
-  Liquidacions  Impost  sobre  Béns  Immobles  de  Naturalesa  Urbana,  4art.  trimestre 
exercici 2017 : 12.623,05€.
-  Liquidacions  Impost  sobre  Béns  Immobles  de  Naturalesa  Rústica,  4art.  trimestre 
exercici 2017: 2.276,14 €.
.La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: Aprovar 
les liquidacions per un import total de 14.899,19 €.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1er.- Aprovar el present expedient de modificació pressupostària per generació de crèdit 
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per ingressos, introduint en els estats d'ingressos i de despeses del vigent pressupost les 
següents modificacions:

Estat d'ingressos
Concepte Previsió inicial Crèdit modificat Total previsió

76101 0 28.300,00€ 28.300,00€

Total import modificació ingressos 28.300,00€

Estat de despeses
Partida Crèdit anterior Crèdit generat Total crèdit

9200/6240100 0 28.300,00€ 28.300,00€

Total import modificació despeses 28.300,00€

2on.- Donar compte a l'Ajuntament en Ple de l'esmentat acord.
3er.-  Remetre  l'expedient,  una  vegada  conclòs  a  la  Conselleria  d'Hisenda  i 
Administracions Públiques del Govern Balear”.

Recurs contra les liquidacions dels exercicis 2016 i 2017 de l'ocupació de la via publica 
amb taules i cadires.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: 
Desestimar el recurs presentat,  i  aprovar la rectificació, d'acord amb l'informe emès 
pels Serveis Tècnics, de la liquidació rebut núm. 840942 (exercici 2016), que ascendeix 
a un import total de 2.539,60 €, fraccionant-lo amb les quantitats de 1.814 €, i 725,60 €.
1.- Procedir a comunicar la nova liquidació a la interessada, per un import de 1.814 €, 
que  corresponen a  5  mesos d'ocupació,  i  proposar  de  baixa  la  quantitat  restant  de 
725,60€.
2.- Comunicar el present acord als negociats afectats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Adjudicar el contracte de les obres d’adequació de l’espai que ocuparà l’antic furgó del 
ferrocarril com a oficina d’informació turística a l’empresa TOPAR S.A. per un import 
total  de  vint-i-nou  mil  dos-cents  setanta-nou  euros  amb  quaranta-un  cèntims 
(29.279,41€) amb l’I.V.A. inclòs.

La secretària delegada.                                                 El Batle
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