
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 3/07/2018.

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 3 de juliol de 2018.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
26 de juny 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  0710/2018  al 
0724/2018,  dels dies 25, 27, 28 i 29 de juny de 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: Aprovar la 
relació de factures de l'expedient número 3655/2018, APROVACIÓ PROPOSTA DE 
DESPESES, per import de 118.479,84 euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.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  3656/2018,  APROVACIÓ  PROPOSTA  DE  DESPESES  AMB 
OBJECCIÓ, per import de 64.059,41 euros.

La  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària,  ACORDA: 
l’aprovació de la bonificació del cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles de 
tracció mecànica del vehicle turisme Seat Marbella amb matrícula IB8527AM, per tenir 
més de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica. Aquest acord tendrà efectes a 
partir de l'exercici 2019.

La  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària,  ACORDA: 
l’aprovació de la bonificació del per cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles 
de tracció mecànica del vehicle ciclomotor Vespa Vespino amb matrícula C6061BBR., 
per tenir més de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica. Aquest acord tendrà 
efectes a partir de l'exercici 2019.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Declarar  la  jubilació  anticipada  per  voluntat  de  la  persona  interessada,  JAUME 
JAUME SANSO  , amb NIF  78191143K, funcionari de carrera d'aquest Ajuntament, 
amb data del dia 6 de juliol de 2018, havent complert 64 anys d'edat.

La secretària.                                                 El Batle
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