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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 19/08/2020.
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 19 d’agost de 2020.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
12 d’agost 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 1166/2020 al
1213/2020, dels dies 10, 11, 12, 13 i 14 d’agost de 2020.

Resoldre l'objecció formulada per la intervenció municipal i procedir al reconeixement
de l'obligació de les despeses i/o factures.
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'agost de 2020, per una quantitat de CATORZE
MIL SET-CENTS QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (14.704,52
€), la Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar
el seu abonament.
Ateses les nòmines presentades pel negociat de Tresoreria, corresponents a
gratificacions pels treballs realitzats , pel personal de la Policia Local d’aquest
Ajuntament, durant els caps de setmana a partir del dia 18 de Juliol fins el 16 d'Agost
de 2020, per una quantitat de TRES MIL SET-CENTS SEIXANTA EUROS (3.760'- €),
la Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar el
seu abonament”.
La devolució de l'import de 3.032,41€, corresponent a la factura 19/13, a FCC Aqualia,
amb NIF A26019992.
CONTRIBUENT: M. G. D. D.
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2020
NÚMERO DE REBUT: 1120226
MATRICULA: 006533-CKV
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 58,60 €
DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 28/01/2020
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 3
IMPORT DEVOLUCIÓ: 43,95 €
Tauler d'avisos
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Aprovar la relació de factures de l'expedient número 4963/2020, APROVACIÓ
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 46.411,12 euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
l’aprovació, de la devolució a l'interessat/da per un import de 43,95 €.
Aprovar el següent expedient de sol·licitud de particular de bonificació de la taxa
municipal de fems:
Sol·licitant
Bonificació
M. E. C.
*
* 75% de la taxa de fems (ref :012600310100)
traspàs de la bonificació de la taxa de Fems: del C/ Isabel II, 53 a C/ Hort de ses Ties,
31.
Aprovar el següent expedient de sol·licitud de particular de bonificació de taxes
municipals:
Sol·licitant Bonificació
P. J. F. S.
*
* 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:
Sol·licitant Bonificació
A. K.
*
*75% de la taxa de fems ( Ref:029700210000)
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:
Sol·licitant Bonificació
P. M. C.
*
* 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).
Adjudicar el contracte menor del servei per a realitzar un estudi geotècnic pel Projecte
de construcció d’un edifici d’aparcament al carrer Cetre a l’entitat Asistencia
Geotécnica de Baleares S.L.

La secretària

El President
Tauler d'avisos
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Aprovar el següent expedient de sol·licitud de particular de bonificació de taxes
municipals:
Sol·licitant Bonificació
M. T. M. S.
*
* 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).
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