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 13 de desembre de 2019.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 5
de desembre 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 2420/2019 al
2449/2019, dels dies 4, 5 i 11 de desembre de 2019.
Reconèixer a la Sra. M. B. el dret a la devolució d’ingrés.
L’import de la devolució correspon als següents tributs: rebut núm. 1086477 (Fracc. 1)
de l’I.B.I.U. 2019, per import de 265,85 €, rebut 1071267 del 2on. TRIM. FEMS 2019,
per import de 53,90 € i rebut 1095292 del 3er. TRIM. FEMS 2019, per import de 53,90
€.
Reconèixer al Sr. J. A. T. M., el dret a la devolució de l'ingrés indegut per import de
994,36 euros.
Reconèixer a la Notaria de Sóller, de titularitat del Sr. I. A. G., el dret a la devolució de
l'ingrés indegut per import de 450 €.
Aprovar la novena certificació de les obres de rehabilitació del teatre ‘Defensora
Sollerense’ (primera fase).
Aprovar la factura número 165, corresponent a la certificació, per un import total de
quaranta-cinc mil cent cinquanta-set euros amb noranta cèntims(45.157,90€) amb
l’I.V.A. inclòs.
Esmenar l’error detectat a L’expositiu de l’acord de la junta de govern de dia 5 de
desembre de 2019.
Aprovar la segona certificació de les obres de construcció d’una passarel·la Avinguda
d’Astúries – Camí de Sa Figuera.
Aprovar la factura número 375 corresponent a la certificació, per un import total de
vint-i-dos mil quatre-cents setanta-cinc euros amb cinquanta-nou cèntims (22.475,59€)
amb l’I.V.A. inclòs.
Aprovar la desena certificació de les obres de rehabilitació i millora de l’eficiència
energètica de l’enllumenat públic – FASE II.
Aprovar la factura número 5709056000, corresponent a la certificació, per un import
total de trenta mil cinc-cents deu euros amb setanta-quatre cèntims (30.510,74 €) amb
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l’I.V.A. inclòs.

La secretària
El President
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