Rosa Isabel Ripoll Coll (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 30/06/2017
HASH: ca9f901a46a0904c1fe83d9d5c593363

EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 13/06/2017
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 13 de juny de 2017:
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
6 de juny de 2017.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: Aprovar la
relació de factures de l'expedient número 2828/2017, per import de 22.455,68 euros.
La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- 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 2831/2017, PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIONS JUNTA
DE GOVERN 13/06/2017, per import de 20.144,06 euros.
Segon.- La temporalitat de la mesura adoptada mentre es solucionen per part dels
negociats afectats les deficiències detectades i exposades per la Intervenció Municipal.
Tercer.- Donar compte al Ple de l'esmentat acord en la propera sessió.
Atesa la nòmina presentada pel Negociat de Tresoreria, corresponent a ajudes
assistencials al personal d’aquest Ajuntament, per un import de VUIT MIL CENT
VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (8.188,57 € ). La
Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: Aprovar el seu
abonament.
La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: La
bonificació del cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica
del vehicle ciclomotor Mobylette amb matrícula C-6475-BFG., propietat del Sr.
J.L.C.T., amb DNI 18.237.978i, 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 la
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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 512 al 533/2017, dels
dies 5, 6 i 8 de juny de 2017.

bonificació del cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica
del vehicle IB-4181-BH, propietat de la Sra. M.V.V.C., 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 la
devolució a l'interessat/da per un import de 92,78 €.
CONTRIBUENT: F.H.M.
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2017.
NÚMERO DE REBUT: 858581
MATRICULA: IB6805DL
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 123,70 €
DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 16/02/17
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 3
IMPORT DEVOLUCIÓ: 92,78 €

La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Primer.- 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
de 2018.
Núm. Exp.
Sol·licitant
Matrícula
2791/2017
F.C.S
IB6568CJ
Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.
La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Primer.- 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
de 2018.
Núm. Exp.
Sol·licitant
Matrícula
2723/2017
J.V.C.
6323JRC
Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.
La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Primer.- Aprovar el següent expedient de Serveis Socials relatiu a sol·licitud de traspàs
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La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: Aprovar la
devolució a l'interessat/da per un import de 43,95 €.
CONTRIBUENT: F.P.S.
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2017.
NÚMERO DE REBUT: 862124
MATRICULA: 2150HGK
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 58,60 €
DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 15/02/2017
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 3
IMPORT DEVOLUCIÓ: 43,95 €

de l’impost de circulació per discapacitat. L´exempció serà efectiva a partir de 2018.
Núm. Exp.
Sol·licitant
Matrícula
2716/17
F.F.F.
traspàs de IB0656DM a 1284JZM
Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Primer: Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, a A.T.M., amb DNI:
52488341H, per la quantitat de 416,78€.
Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Primer: Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, a J.Mª.E.D., amb DNI:
X9144302P per la quantitat de 278,78€.
Ingressar directament al c.c. del Grup Acció ES65 0075 6811 5206 0157 0635.
Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Primer.- Aprovar el conveni de cobertura de les platges entre aquest Ajuntament i
l'Assemblea Local de la Creu Roja Espanyola, per un import de 41.282'00 € en
concepte de col·laboració econòmica per el sosteniment de les despeses ocasionades pel
servei acordat.
Segon.- Delegar en el Sr. Batle per a la seva signatura.
Tercer.- Donar compte al Ple.
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El Batle
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