Hble. Sra. Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques,
Sra. Delegada del Govern a les Illes Balears,
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 5 de juny de 2018.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
29 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 0487/2018 al
0498/2018, dels dies 28 i 29 de maig i 1 de juny de 2018.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar la relació de factures de l'expedient número 3053/2018, APROVACIÓ
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 101.937,55 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 3061/2018, per import de 60.238,34 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.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
PRIMER . Reconèixer a C. B. P., el dret a la devolució d’ingressos indeguts pel
concepte tributari de la Taxa per Expedició de Documents, quedant justificat amb el
que s’exposa en l’informe dels Serveis Tècnics.
SEGON . L’import de la devolució d’ingressos indeguts ascendeix a 50 euros.
TERCER. Procedir a l’execució de la devolució mitjançant l’ingrés de la quantitat
indicada en el compte corrent assenyalat per l’interessat.
Taxa per ocupació de béns de domini públic amb taules i cadires i altres elements
afectes a la zona marítima-terrestre, exercici 2018.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer: Aprovar les liquidacions efectuades, corresponents a l'exercici 2018,
(TACA201802), per un import conjunt de 73.579,66 €.
Segon: Aprovar el dipòsit d'una fiança en relació al valor de les instal·lacions a les
zones afectes a la zona marítima-terrestre, a disposició de l´Entitat del Ministeri de
Medi Ambient, d'acord amb els requisits establerts per ells, per l´import conjunt de
4.360,89 € i segons detall adjunt a l´expedient.
Tercer: Notificar en forma el present acord als interessats i als negociats afectats.
Tauler d'avisos
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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 05/06/2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir llicència a MAREMOTO IMPORT S.L. (B57647380), per a les obres de
PROJECTE BÀSIC DE CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE AMB PISCINA, situades al
carrer Puerto Rico, 40, amb referència cadastral 4357036DE7045N0001XW i
qualificació urbanística CJP1 (732,62m2), ZVpb (338,90m2) i Zv (193,43m2), de
conformitat amb els plànols, projecte tècnic i demés documentació presentada, amb
l'autorització -de la qual adjuntem còpia- del Departament de Patrimoni del Consell de
Mallorca, de data 6 de març de 2018, i les condicions generals de la llicència, sota la
direcció tècnica de C. S. E. i per un pressupost de 671.020,42.- euros.
La Junta de Govern Local per, unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar l’ús del CEIP PERE CERDÀ els mesos de juliol i agost de 2018, per a la
realització d’escola d’estiu, atès el projecte presentat, a l’APIMA del Ceip Pere Cerdà.
La secretària.

El Batle
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