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ACTES I DECRETS (JPG) 

Acta de la Junta de Govern Local

Identificació de la sessió:
Núm. 04/22
Caràcter: Ordinària
Data: 26 d’abril de 2022
Horari: de 19.30 h a 19.40 hores.
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Marratxí

Assistents:
- Miquel Cabot Rodríguez, batle
- Catalina E. Alemany Covas, secretària
- Bernat Martorell Coll, interventor
- Joan Francesc Canyelles Garau
- Neus Serra Cañellas
- Cristina Alonso Pujadas
- Aina Amengual Marí
- Irene García Sureda
- Josep Ramis Salamanca
- Andrés Campuzano García

Ordre del dia:
A) PART RESOLUTIVA
1. Lectura i aprovació acta sessió anterior (29-03-2022)
2. Expedients de devolució de fiança (Exp. 2017/1654X, 2021/8009C i 2022/2501G)
Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió:

1. Acta anterior

Tot seguit es dona lectura de l’acta de la sessió ordinària de data 29-03-2022, que s’aprova i 
autoritza per unanimitat.

2.1 Devolució de la fiança constituïda en garantia del contracte mixt de 
subministrament, en règim de lloguer, i el manteniment d’il·luminació i ornamentació 
nadalenca

Atès que, s’ha tramitat l’expedient de cancel·lació de fiança, en relació amb el contracte 
signat amb el senyor Vicente Caniego García, en representació de l’empresa Ximenez 
Catalunya, SL per al contracte consistent en el subministrament, en règim de lloguer, i el 
manteniment d’il·luminació i ornamentació nadalenca, per l’import total de 2.519,62 €.



Resultant que s’ha complit tots els tràmits prevists reglamentàriament, no apareixent cap 
impediment ni inconvenient per a l’esmentada cancel·lació, tota vegada que han quedat 
extingides les obligacions que motivaren la constitució de la garantia.

Atès que, la competència per a la devolució de les fiances correspon al Ple.

Atès que, l’Ajuntament Ple, mitjançant acord de data 28-05-2013, acordà delegar aquesta 
competència atribuïda al Ple, a favor de la Junta de Govern Local

Conseqüentment, aquesta Regidoria eleva a la Comissió Informativa d’Economia i Especial 
de Comptes la següent:

PROPOSTA D’ACORD
1. Aprovar la cancel·lació i devolució de la fiança constituïda pel senyor Vicente Caniego 
García en representació de l’empresa Ximénez Catalunya, SL en garantia de les obligacions 
derivades del contracte consistent en el subministrament, en règim de lloguer, i el 
manteniment d’il·luminació i ornamentació nadalenca, per l’import total de 2.519,62 €.
2. Que per Intervenció es prengui raó d’aquest acord als efectes adients.
3. Que es comuniqui aquest acord a l’empresa interessada per al coneixement del mateix i 
als efectes procedents.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 21 d’abril de 2022 abans transcrit, els senyors 
assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats.

2.2 Devolució de la fiança constituïda en garantia del contracte de lloguer d’un local a 
la zona de Sa Tanca de Can Buc, per a ús de l’Associació de Veïnats

Atès que, s’ha tramitat l’expedient de cancel·lació de fiança, en relació amb el contracte 
signat amb els senyors José Antonio Aznar López i Elvira Polo Garrido, consistent en el 
lloguer d’un local a la zona de Sa Tanca de Can Buc, per a ús de l’Associació de Veïnats, 
per l’import total de 420 €.

Resultant que s’ha complit tots els tràmits prevists reglamentàriament, no apareixent cap 
impediment ni inconvenient per a l’esmentada cancel·lació, tota vegada que han quedat 
extingides les obligacions que motivaren la constitució de la garantia.

Atès que, la competència per a la devolució de les fiances correspon al Ple.

Atès que, l’Ajuntament Ple, mitjançant acord de data 28-05-2013, acordà delegar aquesta 
competència atribuïda al Ple, a favor de la Junta de Govern Local.

Conseqüentment, aquesta Regidoria eleva a la Comissió Informativa d’Economia i Especial 
de Comptes la següent:

PROPOSTA D’ACORD
1. Aprovar la cancel·lació i devolució de la fiança constituïda per la senyora Elvira Polo 
Garrido en garantia de les obligacions derivades del contracte consistent en el lloguer d’un 
local a la zona de Sa Tanca de Can Buc, per a ús de l’Associació de Veïnats, per l’import 
total de 420 €.
2. Que per Intervenció es prengui raó d’aquest acord als efectes adients.
3. Que es comuniqui aquest acord a l’empresa interessada per al coneixement del mateix i 



als efectes procedents.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 21 d’abril de 2022 abans transcrit, els senyors 
assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats.

2.3 Devolució de la fiança constituïda en garantia del contracte de lloguer d’un local a 
Pòrtol per a ús de la Brigada Municipal de Manteniment de la Via Pública

Atès que, s’ha tramitat l’expedient de cancel·lació de fiança, en relació amb el contracte 
signat amb el senyor Miquel Tous Barrera per al contracte consistent en el lloguer d’un local 
a Pòrtol per a ús de la Brigada Municipal de Manteniment de la Via Pública, per l’import total 
de 1.051,54 €.

Resultant que s’ha complit tots els tràmits prevists reglamentàriament, no apareixent cap 
impediment ni inconvenient per a l’esmentada cancel·lació, tota vegada que han quedat 
extingides les obligacions que motivaren la constitució de la garantia.

Atès que, la competència per a la devolució de les fiances correspon al Ple.

Atès que, l’Ajuntament Ple, mitjançant acord de data 28-05-2013, acordà delegar aquesta 
competència atribuïda al Ple, a favor de la Junta de Govern Local.

Conseqüentment, aquesta Regidoria eleva a la Comissió Informativa d’Economia i Especial 
de Comptes la següent:

PROPOSTA D’ACORD
1. Aprovar la cancel·lació i devolució de la fiança constituïda pel senyor Miquel Tous Barrera 
en garantia de les obligacions derivades del contracte consistent en el lloguer d’un local a 
Pòrtol per a ús de la Brigada Municipal de Manteniment de la Via Pública, per l’import total 
de 1.051,54 €.
2. Que per Intervenció es prengui raó d’aquest acord als efectes adients.
3. Que es comuniqui aquest acord a l’empresa interessada per al coneixement del mateix i 
als efectes procedents.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 21 d’abril de 2022 abans transcrit, els senyors 
assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats.

I no havent mes assumptes a tractar, el President aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretària estenc aquesta acta.

Catalina Eva Alemany Covas

La Secretària,

Miquel Cabot Rodríguez

Marratxí, 6 de mayo de 2022

El Batle,
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