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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 03/06/2020.
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 3 de juny de 2020.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
27 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 0645/2020 al
0662/2020, dels dies 27 i 28 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
3097/2020, APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIÓ, per import
de 60.944,05 euros.
Aprovar el següent expedient de sol·licitud de particular de bonificació de taxes
municipals:
Núm. exp.
Sol·licitant
Bonificació
3062/2020
P. R. M
*
* 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).
Aprovar el següent expedient de sol·licitud de particular de bonificació de taxes
municipals:
Núm. exp.
Sol·licitant
Bonificació
3056/2020
J. C. A.
*
*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).
L’aprovació, de la devolució a l'interessat/da per un import de 54,52 €.
CONTRIBUENT: A. C. F.
DNI: 43051570D
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2020.
NÚMERO DE REBUT: 1118621
MATRICULA: 8037-FFT
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 72,70 €
DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 15/01/2020
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 3
Tauler d'avisos
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Aprovar la relació de factures de l'expedient número 3095/2020, APROVACIÓ
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 17.557,91 euros.

IMPORT DEVOLUCIÓ: 54,52 €
Reconèixer a la Sra. A. H. M. el dret a la devolució de l'ingrés indegut per import de
58,60 €.
Aprovació, de la devolució a l'interessat/da per un import de 61,85 €.
CONTRIBUENT: A. D. B. V.
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2020
NÚMERO DE REBUT: 1118260
MATRICULA: 004677-BNK
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 123,70 €
DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 18/05/2020
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 2
IMPORT DEVOLUCIÓ: 61,85 €
Aprovar inicialment el padró de recollida domiciliària de fems per import total de
CINC-CENTS CINQUANTA-UN MIL TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS
I VUITANTA-TRES CÈNTIMS. (551.394,83€).
AUTORITZAR el projecte d’execució a A. B. V. i J. B. M. representats per A. F. M.,
per a les obres de reforma de vivenda unifamiliar entre mitgeres i construcció de
piscina al carrer de carrer Sant Jaume núm. 6.
AUTORITZAR el projecte d’execució a C. F. T. representat per J. B. C., per a les obres
de rehabilitació i reforma de la vivenda unifamiliar situada al carrer de Sa Lluna 118.

Concedir llicència a la sra. D. B., representada pel sr. F. J. O. S., per a les obres del
projecte bàsic i d’execució de rehabilitació: reforma de la totalitat de l’habitatge
principal en planta soterrani, planta baixa i planta primera, i reforma d’edificació
annexa en planta baixa, de la vivenda unifamiliar situada al Camí des Murterar, vial
52, nº4 , parcel·la registral 2.164, situada a la parcel·la 2279 del polígon 4.
Concedir llicència a C. F. P. representada per J. M. P., per a les obres de canvi de
coberta de la vivenda unifamiliar i edificacions annexes, situades a polígon 4 parcel·la
912.

La secretària

El President

Sóller, document signat electrònicament al marge
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Codi Validació: TZ7SZRS29SZMHCTTLTHG5HYSF | Verificació: https://soller.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

Concedir llicència a F. J. O. S., per a les obres del projecte de rehabilitació de l’accés a
la vivenda unifamiliar aïllada, situada a l’Avinguda Gran Via, 27.

