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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 10/06/2020.
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 10 de juny de 2020.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 3
de juny 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 0663/2020 al
0728/2020, dels dies 1, 2, 3, 4 i 5 de juny 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
3266/2020, APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIÓ, per import
de 4.948,90 euros.
Aprovar la devolució a l'interessat/da per un import de 14,65 €
CONTRIBUENT: M. C. S.
DNI: 78190915T
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2018.
NÚMERO DE REBUT: 929657
MATRICULA: IB2359CD
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 58,60 €
DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 17/07/2018
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 1
IMPORT DEVOLUCIÓ: 14,65 €
La desestimació de la bonificació de la quota de l'Impost sobre vehicles de tracció
mecànica del vehicle sol·licitada per AUTOCARES ARBOTOUR SL.
Aprovar el següent expedient de sol·licitud de particular de bonificació de taxes
municipals:
Núm. exp.
Sol·licitant
Bonificació
3063/2020
J. A. L.
*
* Percentatge de la quota variable del servei d'aigua potable i del percentatge de la
quota variable del servei de clavegueram ( d'acord amb la tarifa vigent en cada
moment).

Tauler d'avisos
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Aprovar la relació de factures de l'expedient número 3265/2020, APROVACIÓ
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 49.541,24 euros.

Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per l'empresa FERRERIA CA'N XESC,
SLL per les obres del projecte del canvi de lucernaris de la coberta del pavelló
municipal « Es Puig».
Declarar la jubilació anticipada per voluntat de la persona interessada, E. C. O., amb
NIF 42983822L, funcionari de carrera d'aquest Ajuntament, amb data del dia 30 de
juny de 2020.
Concedir llicència a L. S. i T. J. S. representats per M. C. R., per a les obres del
projecte de legalització d'infracció urbanística, consistents
en la demolició de
barbacoa-porxo, de sala tècnica de màquines annexa a la piscina i de part d'una pèrgola
lleugera, al polígon 4 parcel·la 518.
Aprovar els requisits mínims que han de complir els establiments turístics de
restauració per disposar d’un sol bany.

La secretària

El President
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