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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 4/10/2019.
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 4 d’octubre de 2019.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
27 de setembre 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 1895/2019 al
1940/2019, dels dies 26, 27 i 30 de setembre de 2019 i 1 i 2 d’octubre de 2019.

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
5389/2019, APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIÓ, per import
de 165.157,45 euros.
Procedir a la devolució corresponen al 50% de l’import abonat pel Sr. E. A. L. en data
25 de juliol de 2018 en concepte del canon oferit per ser l’adjudicatari del LOT B (
explotació de béns de domini públic marítim – terrestre per a la instal·lació i explotació
dels serveis de temporada).
Aprovació de la bonificació del per cent per cent de la quota de l'impost sobre vehicles
de tracció mecànica del vehicle motocicleta honda model cb seven fifty amb matrícula
6987gsy, per tenir més de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica.
Aprovació de la bonificació del per cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles
de tracció mecànica dels vehicles motocicleta Kawasaki, model ZR750C Zephir, amb
matrícula PM4238BM i el turisme Fiat, model Panda 1000S, amb matrícula
PM9595BD, per tenir més de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica.
Procedir a la devolució, de l’import abonat per la UTE MAR DE SÓLLER, de 24.813
€ per al lot A i de 3.308,4 € per al lot C, corresponent al cànon d’explotació per a la
temporada 2018.”
Aprovació de la bonificació del per cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles
de tracció mecànica del vehicle turisme Suzuki Samurai matrícula 7544BDW, per tenir
més de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica.
Aprovar l’expedient de contractació per a la prestació del servei de teleassistència
domiciliària.
Aprovar la tercera certificació de les obres de rehabilitació i millora de l’eficiència
Tauler d'avisos
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Aprovar la relació de factures de l'expedient número 5388/2019, APROVACIÓ
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 108.778,93 euros.

energètica de l’enllumenat públic – FASE II. Aprovar la factura número 5709013500,
corresponent a la tercera certificació, per un import total de quaranta-cinc mil vuit-cents
noranta-set euros amb quaranta-vuit cèntims (45.897,48€) amb l’I.V.A. inclòs.
Aprovar la quarta certificació de les obres de rehabilitació i millora de l’eficiència
energètica de l’enllumenat públic – FASE II. Aprovar la factura número 5709018702,
corresponent a la certificació, per un import total de vint-i-sis mil quatre-cents
quaranta-tres euros amb seixanta-set cèntims (26.443,67€) amb l’I.V.A. inclòs.
Aprovar la quinta certificació de les obres de rehabilitació i millora de l’eficiència
energètica de l’enllumenat públic – FASE II. Aprovar la factura número 5709025602,
corresponent a la certificació, per un import total de vint-i-dos mil dos-cents vint euros
amb setanta-cinc cèntims (22.220,75€) amb l’I.V.A. inclòs.
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (ajuda transport per persona amb
discapacitat) de 535€ a M. E. S. B. amb DNI: 49919997S.
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 2020.
Núm. Exp.
Sol·licitant
Matrícula
5228/2019
P. L. L. M.
2757DSM
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (ajuda per chromebook que
substitueix els llibres de text) de 136,43€ a C. P. M. amb DNI: 43178950S.
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (ajuda per llibres de text) de 100€
a P. A. A. amb DNI: 49926443K.

Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (ajuda per llibres de text) de 100€
a M. A. de S. M. amb DNI: Y0424270A.
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (ajuda per llibres de text) de 160€
a M. S. amb DNI: X9427964B.
Aprovar la setena certificació de les obres de rehabilitació del teatre ‘Defensora
Sollerense’ (primera fase). Aprovar la factura número 159, corresponent a la
certificació, per un import total de quaranta-dos mil cent euros amb seixanta-set
cèntims (42.100,67€) amb l’I.V.A. inclòs.

Tauler d'avisos
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Aprovar el següent expedient de Serveis Socials relatiu a sol·licitud de exempció de
l’impost de circulació per discapacitat.
Núm. Exp.
Sol·licitant
Matrícula
5271/2019
R. L. S. C.
2059GCD
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La secretària
El President

Sóller, document signat electrònicament al marge
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