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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 22/04/2020.
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 22 d’abril de 2020.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
15 d’abril de 2020.
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 0517/2020 al
0526/2020, dels dies 14, 16 i 17 d’abril de 2020.

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
2261/2020, APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIÓ, per import
de 636,33 euros.
Ateses les nòmines presentades pel negociat de Tresoreria, corresponents a
gratificacions pels treballs realitzats fora de l’horari normal de feina, pel personal
d’aquest Ajuntament, durant el mes d'Abril de 2020, per una quantitat de SET MIL
CINC-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
(7.589,24€), la Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària,
ACORDA: aprovar el seu abonament.
Aprovar inicialment el padró de llocs de venda al mercat municipal i despesa
extraordinària exercici 2018, per import total de trenta-quatre mil nou-cents quarantaun euros i dos cèntims. (34.941,02 €).
Aprovar inicialment el padró de llocs de venda al mercat municipal i despesa
extraordinària exercici 2019, per import total de trenta-tres mil vuit-cents seixanta-nou
euros i vint-i quatre cèntims. (33.869,24 €).
AUTORITZAR a Sagitta Baleares S.L. representada per F. J. O. S., les modificacions
realitzades durant el transcurs de les obres de reforma de la vivenda unifamiliar aïllada
i construcció de piscina situada al polígon 4 parcel·les 490, 491, 492 y 500 (finca
registral 18.018).
Concedir al sr. R. E. H. representat per D. P. M., llicència de legalització d'obres de
reforma i acabat de la reforma a la parcel·la 254 del polígon 1, amb referència
cadastral 07061A001002540000KY.
Tauler d'avisos
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Aprovar la relació de factures de l'expedient número 2260/2020, APROVACIÓ
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 59.548,61 euros.

AUTORITZAR a X. i J. F., el projecte d’execució per a les obres de construcció d'un
habitatge unifamiliar aïllat i piscina annexa, al carrer Puerto Rico, 16.
AUTORITZAR el projecte d’execució presentat per J. L. L. R., per a les obres de
reforma de la vivenda unifamiliar situada a Ses Marjades -polígon 4, parcel·la 645.

La secretària

El President

Codi Validació: 99KAJYYSEX4DKDQLWFTC59SLA | Verificació: https://soller.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

Sóller, document signat electrònicament al marge

Tauler d'avisos

