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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 13/05/2020.
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 13 de maig de 2020.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 6
de maig 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 0553/2020 al
0593/2020, dels dies 5, 6, 7 i 8 de maig 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
2595/2020, APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIÓ, per import
de 5.455,32 euros.
Declarar la jubilació anticipada per voluntat de la persona interessada, B. R. N. amb
NIF 78200401X, funcionari de carrera d'aquest Ajuntament, amb data del dia 31 de
maig de 2020.
Desestimar la sol·licitud de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. M. L. A., en
representació de Arquitor Sur de Promociones, SL, per la compensació dels danys
ocasionats per la suspensió de la llicència per a la rehabilitació d’edifici destinat a
aparcament i vivendes al carrer Rentadores.
Desestimar la bonificació del 60% sobre l’import de l’I.B.I. de naturalesa urbana o
rústica, exercici 2020, al titular següent, relacionat per l habitatge que s’indica:
Titular
C. A. V. G.

Situació habitatge
Cetre, 39 Esc A P03 02

Ref.cadastral
5422072DE7052S0032BI

Concedir llicència a G. H. G. representada per M. B. B., per a les obres del projecte
de construcció de piscina al carrer de Sa Mar, 78.
Concedir llicència a A. F. M. representat per F. X. H. C., per a les obres del projecte
bàsic de reforma i ampliació de vivenda unifamiliar i construcció de piscina al polígon
4 parcel·la 1290, Camí de Ca Na Nicolava 18.
Concedir llicència a T. J. S., per a les obres del projecte de demolició d’una vivenda i
dos porxos situats al camí de Cas Jurat, 24, i d’una caseta exterior i un traster annexe a
Tauler d'avisos
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Aprovar la relació de factures de l'expedient número 2594/2020, APROVACIÓ
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 21.334,06 euros.

magatzem, situats al camí de Cas Jurat 22.
AUTORITZAR als sr. I. F. L. R. i sra. B. R. C., el projecte d’execució de les obres de
construcció de vivenda entre mitgeres i piscina, al carrer de Joan Marqués Arbona, 5.
AUTORITZAR a l’entitat TEIXVICESA S.L.U., les modificacions introduïdes en el
el transcurs de les obres de construcció d’habitatge unifamiliar aïllat, consistents en:
redistribució interior, construcció de piscina, construcció de coberta plana i eliminació
de l’accés a coberta de l’ascensor , al Passeig Es Travès, 8 (Sòl K).
Aprovar el present expedient de modificació pressupostària per generació de crèdit per
ingressos, introduint en els estats d'ingressos i de despeses del vigent pressupost les
següents modificacions:
Estat d'ingressos
Concepte

Previsió inicial

Crèdit modificat

Total previsió

46104

0

55.000,60 €

55.000,60 €

La secretària

El President
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