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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 18/10/2019.
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 18 d’octubre de 2019.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
11 d’octubre 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 2000/2019 al
2062/2019, dels dies 11, 13, 14. 15 i 16 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
5650/2019.
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (ajuda transport) de 800€ a M. G.
H. amb DNI: X6490614Z.
Denegació de la devolució a l’empresa SÓLLER ALIMENTACIÓ S.L., de l'import de
2.339,31 €, de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, de l’exercici 2018.
Denegació de la devolució a l’empresa NCORA INFORMATION TECHNOLOGY
S.L., de l'import de 2.273,80 €, de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, dels
exercicis 2017 i 2018.
Aprovar la devolució a la titular M. M. D. V., de l'import de 26,00 €, de la Taxa
d’Ocupació de Llocs de Venda, Espectacles i Atraccions, de l'exercici 2019.
Aprovar la devolució, per l' import de 29,30 €.
CONTRIBUENT: F. J. B. J.
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2019.
NÚMERO DE REBUT: 1043246.
MATRICULA: 1882- HMW.
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 58,60 €
DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 09/04/2019.
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 2.
IMPORT DEVOLUCIÓ: 29,30 €.
Aprovar la devolució al Sr. JAIME COLOM SUÑER, de l’import corresponent al
segon semestre de l’exercici 2019. Devolució import retirada placa gual permanent.
Tauler d'avisos
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Aprovar la relació de factures de l'expedient número 5649/2019, APROVACIÓ
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 233.113,98 euros.

Reconèixer al Sr. B. C. V., el dret a la devolució de l'ingrés
Valor del Terrenys de Naturalesa Urbana.

indegut. Increment del

Denegar a P. D. R. M., la llicència pel projecte de legalització de vivenda i piscina
situades a la parcel·la 1943 del polígon 4.
Concedir llicència a MARKEY DERMATOLOGY LONDON LIMITED, per a les
obres reforma de la vivenda i annexes, situades a Urbanització Bens d'Avall, solars 7 i
8.
Autoritzar a M. J. H., per a les obres del projecte d'execució per a la rehabilitació de
l'habitatge situat al c/ Mallorca, 11.
Concedir l’autorització al senyor B. M. B. M. per elaborar els bunyols al llindars del
portal del carrer Vicari Pastor número 3 A de Sóller.
Aprovar el pagament dels 300€ corresponents als danys ocasionats a un cotxe per la
caiguda de la branca d’un arbre a l’aparcament de Son Sang.
Aprovar un mercat ocasional de venda de Plantes i Flors, pels dies 29, 30 i 31 d’octubre
de 2019, amb motiu de la festivitat tradicional de Tots Sants.

La secretària

El President
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Tauler d'avisos

