
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 23/01/2018

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 de gener de 2018.

S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar les actes de la sessió anterior,  
de 16 de gener de 2018.

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  0029/2018  al 
0042/2018,  dels dies 16 i 17 de gener de 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  la  relació  de  factures  de  l'expedient  número  269/2018,  APROVACIÓ 
PROPOSTA  DE  DESPESES  JUNTA  DE  GOVERN  23/01/2018,  per  import  de 
139.344,04 euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar la 
bonificació  del  per  cent  per  cent  de  la  quota  de  l'Impost  sobre  vehicles  de  tracció 
mecànica del vehicle IB-2283-BM,  propietat del Sr. J.M.A., per tenir més de 25 anys 
d'antiguitat o amb matrícula històrica. Aquest acord tendrà efectes a partir de l'exercici  
2018.

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 2018.
Núm. Exp. Sol·licitant Matrícula
227/2018 J. L. S, M.  9081JCK
Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.

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  els  mesos de  desembre  de  2017,  per  una quantitat  de 
QUATRE  MIL  SEIXANTA-QUATRE  EUROS  AMB  QUARANTA-QUATRE 
CÈNTIMS  (4.064,44  €),  la  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació 
ordinària, ACORDA: aprovar el seu abonament.

Ateses  les  nòmines  presentades  pel  negociat  de  Tresoreria,  corresponents  a 
gratificacions pels treballs realitzats fora de l’horari normal de feina, pel personal de la 
Policia Local d’aquest Ajuntament, durant els mesos de novembre i desembre de 2017, 
per  una  quantitat  de  QUINZE  MIL  TRES-CENTS  DESSET  EUROS  AMB 
TRENTA-SIS CÈNTIMS (15.317,36 €), la Junta de Govern Local, per unanimitat i en 
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votació ordinària, ACORDA: aprovar el seu abonament.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir  a  C.  D.  R.  (43.181.830-c),  llicència  integrada  d'obra  i  activitat  per  a  la 
adequació de local amb ús administratiu.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir  a Platinum Stock S.L..  (b57699878),  llicència  per a  les obres de  reforma 
d'habitatge unifamiliar aïllat.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Autoritzar a JOMAJUSA S.L. (b57246993), la modificació en el transcurs de les obres 
en  relació  a  l'edifici  plurifamiliar  situat  a  la  Plaça  Amèrica  2-  carrer  Cetre,  3,  de 
conformitat  amb els plànols,  demés documentació presentada i  les condicions de la 
llicència.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir a MARKEY DERMATOLOGY LONDON LIMITED (N8264728J) llicència 
per a les obres de legalització d'un habitatge, piscina i annex.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir a JD AL CUBO S.L. (B57633489) llicència integrada d'obra i activitat per a 
la rehabilitació d'un edifici per a hotel d'interior

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir llicència a L. N. per a les obres de legalització i reforma d'un habitatge.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir a N. V. G., amb D.N.I. n.º 40437848F, llicència integrada d'obra i activitat per 
a la instal.lació d'un hotel d'interior a actual habitatge unifamiliar.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir a w. B., llicència per a les obres de construcció d'una piscina.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir a C. A. D., llicència per a les obres de reforma, ampliació i piscina.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Adjudicar  a  l'empresa  ANDACAR 2000  el  contracte  de  subministrament  de  tres 
vehicles  amb destinació  a  la  policia  local  per  un  import  màxim de  cent-tretze  mil 
nou-cents cinquanta-dos euros (113.952,00€) més vint-i-tres mil nou-cents vint-i-nou 
euros amb noranta-dos cèntims (23.929,92€) en concepte d'IVA.

La secretària.                                                 El Batle
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