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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 20/04/2022.
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 20 d’abril de 2022
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
13 d’abril de 2022.
Aprovar la relació de factures de l'expedient número 2608/2022, APROVACIÓ
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 90.215,22 euros.
Resoldre l'objecció formulada per la intervenció municipal i procedir al reconeixement de
l'obligació de les despeses i/o factures.

Autoritzar la devolució a D. F. C., de 618,92 € en concepte d'IVTM dels exercicis 2018 a
2021.
L’aprovació de la bonificació del cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles de
tracció mecànica del vehicle Volkswaguen California amb matrícula 3427-DKB, per tenir
més de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica.
L’aprovació de la bonificació del cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles de
tracció mecànica del vehicle Seat Marbella amb matrícula IB-5526-BG, per tenir més de
25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica.
L’aprovació de la bonificació del cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles de
tracció mecànica del vehicle Ford Fiesta amb matrícula IB-3204-BM., per tenir més de
25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica.
Concedir la bonificació del 80% sobre l’import de l’I.B.I. de naturalesa urbana o
rústica, exercici 2022, al titular següent, relacionat per l habitatge que s’indica:
Titular
Situació habitatge
Ref.cadastral
M. S. S.
C/ de Sa Mar, 26
5621024DE7052S0001WO
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’abril de 2022, per una quantitat de setze mil sis-cents cinc euros amb
vint-i-quatre cèntims (16.605,24 €), la Junta de Govern Local, per unanimitat i en
votació ordinària, ACORDA: aprovar el seu abonament.

Tauler d'avisos
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Aprovar la sol·licitud presentada pel Sr. B. E. C., per compensar els danys ocasionats a
les ulleres per la caiguda amb un clot del carrer Quadrado, per un import total de 520€.

CONCEDIR a S. F. C., en representació de M. C. i M. C., una pròrroga de la llicència
d'obres atorgada per a la construcció de vivenda unifamiliar entre mitgeres, a l'Avinguda
de la Gran Via 20.
Concedir llicència a F. D. C., representat per M. P. O., per a les obres del projecte de
prolongació de xarxa de BT CT 088 soterrada, per a subministra elèctric de la vivenda de
nova construcció situada en el carrer França 35.
Contracte del subministrament de 4 furgonetes per a la brigada d’obres (arrendament
sense opció de compra). Requerir a l’empresa ALQUIBER QUALITY S.A. perquè
presenti, en el termini de set dies hàbils, la documentació establerta a la clàusula 17ena
del plec de clàusules administratives.
Aprovar la segona certificació de les obres d’adequació de part d’un solar municipal
ubicat al polígon de Son Angelats. Aprovar la factura número 110/2022, corresponent a
la certificació, per un import total de quatre-mil dos-cents sis euros (4.206,00€) amb
l’I.V.A. inclòs.
Aprovar la segona certificació de les obres d’adequació de diferents sales de l’edifici
municipal Escolàpies per al seu ús com a arxiu municipal. Aprovar la factura número
10/2022 per un import total de trenta-quatre mil cent setanta-set euros amb tretze cèntims
(34.177,13€) amb l’I.V.A. inclòs.
Adjudicar a R. F. P. el contracte de subministrament de productes de ferreteria per un
valor estimat de 115.702,48€.

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 14 de març fins al 10 d’abril de 2022, per una quantitat
de dos dos mil sis-cents vuitanta-cinc euros (2.685'- €), la Junta de Govern Local, per
unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar el seu abonament”.
AUTORITZAR a Pura Vida Louisa, S.L. representats per M. B. B., les modificacions
durant el transcurs de les obres del projecte de construcció d'edifici plurifamiliar i
piscina, obres consistents en canvi de distribució interior a la vivenda de la planta 2,
canvi de superfície de traster i canvi d'accés al solar, al carrer de Bunyola, s/n.

La secretària

El President

Sóller, document signat electrònicament al marge

Tauler d'avisos
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Contracte del subministrament de material de neteja. Requeriment de documentació.

