
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 23/04/2019.

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 23 d'abril de 2019.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
16 d'abril de 2019.
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  0655/2019  al 
0683/2019,  dels dies 14, 15, 16 i 17 d'abril de 2019.

 La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: 
Aprovar  la  relació  de  factures  de  l'expedient  número  2388/2019, APROVACIÓ 
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 15.899,78 euros.

La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
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 
2389/2019, APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIÓ, per import 
de 122,79 euros. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
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 2020.

Núm. Exp.         Sol·licitant                         Matrícula

2363/2019 M. J. A. P.                             B 1306 WD

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  el  següent  expedient de  Serveis Socials  relatiu  a  sol·licitud de   traspàs de 
l’impost de circulació per discapacitat. L´exempció serà efectiva a partir del 2020.

Núm. Exp.         Sol·licitant            Matrícula

2366/2019       E. M. A.         traspàs de 5260HXV  a 5574KWC

CONTRIBUENT: J. J. P. S.

CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2019.
NÚMERO DE REBUT: 1051112 

MATRICULA: 001933-CRG
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 58,60 €

DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 05/04/2019
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 2

IMPORT DEVOLUCIÓ: 29,30 €

Tauler d'avisos



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 29,30 €.

La  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària,  ACORDA:  la 
aprovació de la devolució de la Taxa per a casament cobrada per error a la Sra.  T. D., 
per un import de 130,00 €. 

La  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària,  ACORDA:  la 
desestimació de la devolució al  sr.  S. A. S.,  de l'import de 50,00 €, de la Taxa per  
Expedició de Documents, de l'exercici 2019. 

La secretària                                                 El President
Sóller, document signat electrònicament al marge

Tauler d'avisos
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