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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 8/07/2020.
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 8 de juliol de 2020.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 1
juliol 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 0865/2020 al
0900/2020, dels dies 29 i 30 de juny i 1, 2 i 3 de juliol 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
3938/2020, APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIÓ, per import
de 69.948,57 euros.
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 2021.
Núm. Exp.
Sol·licitant
Matrícula
2714/2020
C. G. M.
9906KRT
Aprovar la bonificació del cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles de
tracció mecànica del vehicle motocicleta Kawasaki Zephir amb matrícula IB-4359-BN,
per tenir més de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica.
La desestimació de la bonificació de la quota de la taxa de recollida i eliminació de
fems i residus sòlids urbans del local comercial sol·licitada per R2S CERVESES SL.
Aprovar la devolució a l'interessat/da per un import de 58,60 €.
CONTRIBUENT: J. M. M.
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2020
NÚMERO DE REBUT: 1123923
MATRICULA: 008673-HHM
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 58,60 €
DATA DE CANVI DOMICILI FISCAL TRÀFIC: 26/11/2019
Concedir llicència a A. G. H. B. representat per R. M. G., pel projecte per construcció
de piscina, al carrer de Sa Mar, 85.

Tauler d'avisos
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Aprovar la relació de factures de l'expedient número 3936/2020, APROVACIÓ
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 11.043,72 euros.

Adjudicar el contracte menor de serveis d’un treballador familiar com a reforç per als
serveis socials municipals a la Sra. S. M. F.
Aprovar l’expedient de modificació pressupostària per generació de crèdit per
ingressos, introduint les modificacions en els estats d'ingressos.

La secretària

El President
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