
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 20/06/2017

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 20 de juny de 2017:

S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
13 de juny de 2017.

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 534 al 552/2017, dels 
dies 13, 14, 15 i 16 de juny de 2017.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar la 
relació de factures de l'expedient número 2922/2017, per import de 283.225,12 euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment el padró de recollida domiciliària de fems, tercer termini 
de  l'exercici  corresponent  a  l'any  2017.  per  import  total  de  CINC-CENTS 
TRENTA-VUIT MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS I DOTZE CTS. 
(538.854,12 €) .
Segon. Exposar-lo públicament, al BOIB i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, per termini 
de 15 dies hàbils. En cas de què no se presentin reclamacions durant aquest termini 
l'acord esdevindrà definitiu.
Tercer. Comunicar aquest acord als negociats afectats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: 
Aprovar la compensació de 62,44 € corresponent al total de la factura presentada per 
l'empresa Nivi, corresponent al mes d'abril de 2017 amb l'import recaptat de les multes 
a estrangers i en virtut del Conveni d'adhesió esmentat, que han suposat un total de 
120,00 €.

La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Aprovar el següent expedient de Serveis Socials relatiu a sol·licitud de exempció de 
l’impost de circulació per discapacitat. L´exempció serà efectiva a partir del 2018.
Núm. Exp. Sol·licitant Matrícula
2839/2017 F.A.R. 1730JGY

Tauler d'avisos



La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Primer.-  Aprovar el  següent  expedient de  sol·licitud de  particular  de  bonificació de 
taxes municipals:
Núm. exp. Sol·licitant Bonificació
2872/17 M.C.G.        *
*75% de la taxa de fems ( Ref: 512600300000)
Percentatge de la quota variable del servei d'aigua potable i del percentatge de la quota 
variable del servei de clavegueram ( d'acord amb la tarifa vigent en cada moment). Nº 
Contracte subministrament: 3902
Segon.- Es farà efectiva a partir de la propera facturació.

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 juny de 2017, per una quantitat de QUATRE 
MIL NOU-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS (4.983,06 €), la 
Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA: Aprovar el seu 
abonament”.

la Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.-  Resoldre  l’informe  formulat  per  la  Intervenció  municipal  i  reconèixer 
l'obligació de les despeses i/o factures presentades, per l'import total de 158.700,65 € 
(ACCIONA).
Segon.- Donar compte al ple de l'acord esmentat.

La secretària.                                                 El Batle
Sóller, document signat electrònicament al marge
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