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 10 de gener de 2020.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
30 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 2473/2019 al
0018/2020, dels dies 19, 20, 23, i 27 de desembre de 2019, i 2, 3 i 8 de gener de 2020.
1.Admetre la sol·licitud de participació en la licitació del contracte de suport psicosocial
(intervenció psicològica de la població amb risc d’exclusió social) que ha presentat
l’Associació per el Desenvolupament d’Iniciatives SocioEducatives de Balears
(ADISEB).
Sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social l’obertura de l’expedient que
permeti la tramitació del lloguer de la primera planta de La Casa del Mar.
Requerir al licitador que ha presentat la millor oferta perquè presenti, en el termini de deu
dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la recepció del requeriment, la
documentació justificativa del compliment dels requisits mínims per a contractar, segons
el que s'estableix a la clàusula 17 dels plecs de clàusules administratives. Contracte del
servei de teleassistència.
Aprovar el següent expedient de Serveis Socials relatiu a sol·licitud de traspàs de
l’impost de circulació per discapacitat. L´exempció serà efectiva a partir del 2020.
Núm. Exp.
Sol·licitant
Matrícula
6781/2019
A. T. P.
traspàs de IB7138DM a 9398FKT
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
42/2020
M. A. A.
5199DLS
Aprovació del calendari del contribuent per a l'exercici 2020.
Aprovar el calendari del contribuent per a l'exercici 2020, resultant la següent
distribució:
Període de cobrança
12/02/2020 A 14/04/2020

Tributs
FEMS (1T)
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Tauler d'avisos
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Carlos Darder Rosell (2 de 2)
Regidor
Data Signatura: 01/02/2020
HASH: 7e10873a342a08df2423ae3f3d3f59fe

Rosa Isabel Ripoll Coll (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 30/01/2020
HASH: 65bc3bc298c83a6c757aee42cdf8825c

EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 10/01/2020.

15/04/2020 A 15/06/2020

TAXA MERCATS OCASIONALS

24/04/2020 A 24/06/2020

FEMS (2T)
ARBITRIS

03/06/2020 A 03/08/2020

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA

10/07/2020 A 10/09/2020

FEMS (3T)

02/10/2020 A 02/12/2020

FEMS (4T)
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

La secretària

El President
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Tauler d'avisos

