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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 2/09/2020.
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 2 de setembre de 2020.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
26 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 1253/2020 al
1311/2020, dels dies 25, 26, 27 i 28 d’agost de 2020.

Aprovar les devolucions al contribuent relacionat.
REFERENCIA 07061A001000560
TITULAR
EXERCICI

MINFORD GARDENS SL B83918813
2016

2017

2018

2019

2020

PADRÓ

856,96 €

856,96 €

856,96 €

856,96 €

514,18 €

3.942,02 €

LIQUIDACI
Ó

479,47 €

479,47 €

479,47 €

479,47 €

479,47 €

2.397,35 €

DEVOLUCIÓ 377,49 €

377,49 €

377,49 €

377,49 €

34,71 €

1.544,67 €

TOTAL DEVOLUCIÓ .........................................................................................

TOTALS

1.544,67 €

COMPTE BANCARI TRANSFERÈNCIA ES1600301024150001419271
L’aprovació per la Junta de Govern Local de les liquidacions per un import total de
4.745,12 €.
Aprovar el següent expedient de sol·licitud de particular de bonificació de taxes
municipals:
Núm. exp.
Sol·licitant
Bonificació
5203/2020 Beatriz Arbona Marroig
*
Desestimar la sol·licitud de bonificació o exempció tributària de la Taxa de recollida i
eliminació de fems i residus sòlids urbans, al Sr. J. D. B.
Desestimar la sol·licitud de bonificació o exempció tributària de la Taxa de recollida i
eliminació de fems i residus sòlids urbans, al Sr. P. J. R.

Tauler d'avisos
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Denegar la devolució de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, a
l’immoble situat al C/Sta. Teresa 15.

Desestimar la sol·licitud de bonificació o exempció tributària de la Taxa de recollida i
eliminació de fems i residus sòlids urbans, al Sr. G. M. D.
Desestimar la sol·licitud de bonificació i/o exempció tributària de la Taxa de recollida i
eliminació de fems i residus sòlids urbans, a l’empresa Sullerica Cerveza Artesana SL.
Declarar la jubilació anticipada per voluntat de la persona interessada, de G. S. G., amb
NIF 42974293N, funcionari de carrera d'aquest Ajuntament, amb data del dia 30-092020, havent complert 63 anys d'edat.
Aprovar l’expedient de contractació per el subministrament d’una fotocopiadora multifunció per a les dependències de la policia local mitjançant procediment obert
simplificat sumari.
Aprovar l’expedient de contractació per el subministrament d’una fotocopiadora multifunció per a les dependències de secretaria mitjançant procediment obert simplificat
sumari.
Concedir llicència a C. F. P., per a les obres de canvi de coberta de l'edificació
assenyalada com a núm 1, de 38,56m2, al projecte presentat, situada al polígon 4
parcel·la 912.
Tramitar la sol·licitud tal i com s'especifica a les bases de la convocatòria per a la
realització dels projectes descrits.
MARGES
Ubicació

Pressupost (IVA inclòs)

3308/2017

C/ Alaró

6.720,01€

1559/2019

Panerers

5.928,78€

4710/2019

Camí de sa Figuera

11.655,99€

5117/2019

Binibassí

7.282,28€

2060/2020

Camí Vell de Palma

13.448,66€

2061/2020

Camí de s’Illeta

12.075,71

6591/2018

Camí de Castelló

5.662,41€

TOTAL:

62.773,84€

25% fons propis:

15.693,46€
INVENTARI DE BÉNS ARQUEOLÒGICS

Import total:

17.787,00€

25% fons propis:

4.446,75€

Aportació total ajuntament:

20.140,21€

La secretària

El President

Sóller, document signat electrònicament al marge
Tauler d'avisos
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Expedient

