
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 21/05/2019.

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 21 de maig de 2019.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
15 de maig 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  0898/2019  al 
0919/2019,  dels dies 11, 14, 15, 16 i 17 de maig de 2019.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA
Aprovar  la  relació  de  factures  de  l'expedient  número  2849/2019, APROVACIÓ 
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 24.705,38 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 
2850/2019, APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIÓ, per import 
de 3.156,50 euros. 

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 maig de 2019, per una quantitat de DISSET MIL 
DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS 
(17.256,54  €),  la  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària, 
ACORDA: acorda aprovar el seu abonament”.

DESCRIPCIÓ DEL PRÉSTEC

Entitat creditora: BANKIA
CIF entitat creditora: A14010342
Any de subscripció: 2006
Import inicial: 3.461.989,50 €
Finalització prevista: 31/08/2026
Capital pendent: 1.538.662,00 €
Compte de càrrec: ES4004872046152000008497

CÀLCUL DE LA QUOTA

Data de càrrec: 31/05/2019
Inici de liquidació 01/03/2019
Final de liquidació 31/05/2019
Dies de liquidació: 91
Amortització prevista: 0,00 €
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Tipus d'interès: 0,09100%
import interessos: 352,92 €
Quota total: 352,92 €

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar la 
liquidació de la quota d'amortització i interessos del préstec descrit.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar la 
devolució   de  la  part   corresponent  a  ICIO  del  rebut  940317,  per  un   import  de 
1.018,87 €.

CONTRIBUENT: D. M. V.
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2019.
NÚMERO DE REBUT: 1049888.
MATRICULA: IB4407CU
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 58,60 €.
DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 30/04/2019.
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 2.
IMPORT DEVOLUCIÓ:  29,30€.
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 €.

CONTRIBUENT: L. B. B.
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2019.
NÚMERO DE REBUT: 1043016 
MATRICULA: IB0579CP
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 58,60 €.
DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 12/04/2019
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 2
IMPORT DEVOLUCIÓ: 29,30 €.
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:
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

2822/2019        M. I. R. F.             traspàs de 1360FTK  a 8771KNP

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  la  segona  i  darrera certificació  de  les  obres  de  rehabilitació  de  l’edifici 
municipal ubicat al C/ Prosperitat.
Aprovar la factura número 45, corresponent a la certificació, per un import total de 
trenta-un mil  cent-deu euros  amb cinquanta-nou cèntims  (31.110,59€)  amb l’I.V.A. 
inclòs.
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La secretària                                                 El President
Sóller, document signat electrònicament al marge
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