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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 2/02/2022.
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 febrer de 2022
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
26 de gener de 2022.
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 103/2022 al 171/2022,
dels dies 25, 26, 27 i 28 de gener de 2022.

Resoldre l'objecció formulada per la intervenció municipal i procedir al reconeixement
de l'obligació de les despeses i/o factures.
L’aprovació de la bonificació del cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles de
tracció mecànica del vehicle motocicleta Honda XRV750 amb matrícula B-6418-SN,
per tenir més de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica.
Concedir una Ajuda econòmica UGN a P. G. H. de 275,38€ en concepte de factures de
llum.
Desestimar la sol·licitud d'ajuda econòmica UGN de F. M. C.
Aprovar el pla de seguretat i salut presentat per part del contractista adjudicatari de les
obres de construcció d’un edifici de vestuaris i gimnàs a les instal·lacions del Camp
d’en Maiol amb les apreciacions reflectides a l’informe emès pels serveis tècnics
municipals.
Aprovar el pla de seguretat i salut presentat per part del contractista adjudicatari de les
obres d’adequació d’un solar municipal ubicat al polígon de Son Angelats amb les
apreciacions reflectides a l’informe emès pels serveis tècnics municipals.
Aprovar la Incorporació de romanents de crèdits, per un import de 2.736.565,72€.
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Aprovar la relació de factures de l'expedient número 563/2022, APROVACIÓ
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 24.001,89 euros.

