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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 15/11/2019.
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 15 de novembre de 2019.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 8
de novembre 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 2227/2019 al
2278/2019, dels dies 7, 8, 12 i 13 de novembre 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
6148/2019, APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIÓ, per import
de 2.559,15 euros.
Concedir al funcionari M. M. J. en concepte d’Ajuda per Escolaritat 2019-2020, la
següent quantitat: 495,60'-euros.
Desestimar la sol·licitud de devolució dels imports de la taxa de fems i de la
devolució d'ingressos de rebuts de la taxa de fems, del immoble situat al Camí del
Far, 5, explotat per CLUBHOTEL LA DORADA SL.
Aprovació de la devolució d’ingrés indegut que correspon a la Sra. M. C. D. B., per
un import de 40,00 euros.
Aprovar les liquidacións efectuades, corresponents a la taxa per ocupació de béns de
domini públic amb taules i cadires i altres elements no afectes a la zona marítimaterrestre, exercici 2019,líquids complementàries , (TACA201903), per un import
conjunt de 448 €.
Acceptar la cessió gratuïta del bé amb la següent descripció:
Zona qualificada com VV: Vial per a vianants definit en el pla d’ordenació del PGOU
com a vial de 3m d’amplada al llarg de la mitgera de la banda esquerra fins al final de la
façana posterior, en el costat que confronta amb el recorregut del tramvia. Amb una
longitud total de 58m. Ús especific per a vianants, excepte serveis o vehicles
d’emergència.
Admetre la sol·licitud de participació en la licitació del contracte de prestació del servei
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Aprovar la relació de factures de l'expedient número 6147/2019, APROVACIÓ
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 28.882,14 euros.

de teleassistència que ha presentat l’entitat Creu Roja Espanyola a les Illes Balears.
Aprovar la novena certificació de les obres de rehabilitació i millora de l’eficiència
energètica de l’enllumenat públic – FASE II.
Aprovar la factura número 5709049800, corresponent a la certificació, per un import
total de setze mil sis-cents cinquanta-quatre euros amb tres cèntims (16.654,03 €) amb
l’I.V.A. inclòs.
Autoritzar la cessió del contracte del servei de desinsectació i desratització d'espais
públics i dependències municipals ( Expedient núm.: 1795/2016) en base a la fusió de les
societats Anticimex 3D Sanidad Ambiental S.A. (societat absorbent) i Anticimex
Acquisition 3D S.L.U., Emdema S.A.U. i Plagastop Sanidad Ambiental S.L.U. (societats
absorbides).
Aprovar la vuitena certificació de les obres de rehabilitació del teatre ‘Defensora
Sollerense’ (primera fase).
Aprovar la factura número 19/163, corresponent a la certificació, per un import total de
seixanta-nou mil vuit-cents noranta-un euros amb trenta-un cèntims (69.891,31€) amb
l’I.V.A. inclòs.
Aprovar la Convocatòria per a l’exercici pressupostària 2019, per a l'atorgament de
subvencions sobre la quota líquida de l'impost sobre béns immobles, a l’habitatge habitual
de famílies monoparentals, pensionistes i famílies amb pocs recursos.

El President
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