Rosa Isabel Ripoll Coll (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 07/11/2019
HASH: 65bc3bc298c83a6c757aee42cdf8825c

EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 31/10/2019.
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 31 d’octubre de 2019.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
25 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 2125/2019 al
2164/2019, dels dies 24, 25, 27 i 29 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
5931/2019, APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIÓ, per import
de 5.812,20 euros.
INTERESSAT: G. A. F.
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM – 2012 - 2013.
REFERÈNCIA: IB-002045-DN // IB-004115-AW
NÚM. DE REBUT: 456869 // 527226
IMPORT: 172,10 €.
Aprovació de la devolució que correspon a l’interessat, per un import de 172,10
euros.
Aprovar la setena certificació de les obres de rehabilitació i millora de l’eficiència
energètica de l’enllumenat públic – FASE II. Aprovar la factura número 5709046900,
corresponent a la certificació, per un import total de set mil cinc-cents vint-i-sis euros
amb nou cèntims (7.526,09€) amb l’I.V.A. inclòs.
Aprovar la vuitena certificació de les obres de rehabilitació i millora de l’eficiència
energètica de l’enllumenat públic – FASE II. Aprovar la factura número 5709047000,
corresponent a la certificació, per un import total de deu mil set-cents seixanta-sis euros
amb cinc cèntims 10.766,05 €) amb l’I.V.A. inclòs.
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (ajuda llibres de text) de 270€ a N.
U. amb DNI: X5220487F.

Tauler d'avisos
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Aprovar la relació de factures de l'expedient número 5930/2019, APROVACIÓ
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 27.740,85 euros.

Aprovar la bonificació de tarifa del servei públic d'Escola Municipal de Sóller següent:
Sol·licitan
Bonificació
B. P. T.

50% sobre la tarifa mensual del cost del servei

(fil: Sergi Brandino Peña)
CONCEDIR llicència a Inversiones VIFU SL per a les obres de reforma de l'edificació
existent (un sol habitatge ), demolició parcial i execució de piscina al polígon 2 parcel·les
257, 258 i 687.
CONCEDIR llicència a J. P. C. per a les obres de reforma de terrassa annexe a vivienda
existent (canvi del paviment existent, obres de conservació i manteniment, amb els
acabats indicats en el projecte) , al carrer Isabel II nº 7.
AUTORITZAR les obres de demolició sol·licitades per A. A. G. i A. T. M., en el
projecte de demolició presentat per a l'edificació situada al Camí d’en Bou, 23, -polígon
4, parcel·la 281.
CONCEDIR llicència a J. M. S. G., per a les obres de construcció de vivenda unifamiliar
al carrer Reverend Miquel Rosselló, 21.

La secretària

El President
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