
EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 27/09/2016

- S'acorda, per unanimitat  aprovar l'acta de  la sessió anterior, de dia  20 de setembre  
de 2016.
- 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   núm. 543 al 
561/2016,  dels dies 20, 21, 22, 23 i 26 de setembre de 2016
-  S'acorda,  per  unanimitat,   aprovar  una  proposta  de  despeses  per  import  total  de 
237.285,47 €
-  S'acorda,  per  unanimitat,  declarar  al  Sr.  M.G.P.  responsable  d’una  infracció 
administrativa greu tipificada a l’article 43.a de l’Ordenança Municipal Reguladora de 
convivència, defensa i protecció animal a l'entorn humà. Imposar a l’esmentada persona 
una multa de 500€, en aplicació de la graduació de sancions prevista als articles 45.B de 
l’esmentada Ordenança.
- S'acorda, per unanimitat, autoritzar la signatura de conveni de col·laboració entre la 
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i l'Ajuntament de Sóller, per a la reserva i 
ocupació de places residencials per a gent gran en situació de dependència per a l'any 
2016 
- S'acorda, per unanimitat,  aprovar el  reintegrament parcial per quanties no aplicades 
relatives al conveni de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i l'Ajuntament 
de Sóller per gestionar el servei d'ajuda a domicili per a persones amb grau reconegut de 
dependència
-  S'acorda,  per  unanimitat,  aprovar  l'abonament  de  les  nòmines  corresponents  a 
gratificacions, pels treballs realitzats per la Policia Local, fora de l’horari establert de 
feina, durant els mesos de maig i juny de 2016.
- S'acorda, per unanimitat,   aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment 
obert, del contracte de subministrament, mitjançant modalitat d'arrendament sense opció 
de compra, de 3 furgonetes per la brigada municipal d'obres
- S'acorda, per unanimitat, desestimar la sol·licitud d'anul·lació de la taxa de fems i de la 
devolució d'ingressos per aquest concepte, de l'immoble situat al polígon 5, parcel·la 505
- S'acorda, per unanimitat,  aprovar el reconeixement del dret a la devolució d'ingressos 
indeguts. R.M.C.
- S'acorda, per unanimitat,    denegar la sol·licitud d'A.S.V. de devolució d'ingressos , 
d'acord amb la  resolució del  Cadastre,  que estima l'alteració dels valors cadastrals  a 
efectes de l'exercici 2017.
- S'acorda, per unanimitat, aprovar la devolució de l'I.V.T.M.  per baixa definitiva o baixa 
temporal en la prefectura de trànsit. M.C.S.
- S'acorda, per unanimitat, aprovar la devolució de l'I.V.T.M.  per baixa definitiva o baixa 
temporal en la prefectura de trànsit. J.J.P.
- S'acorda, per unanimitat, aprovar la devolució de l'I.V.T.M.  per baixa definitiva o baixa 
temporal en la prefectura de trànsit. M.P.R.P.
- S'acorda, per unanimitat, aprovar la devolució de l'I.V.T.M.  per baixa definitiva o baixa 
temporal en la prefectura de trànsit. M.A.P.C.
- S'acorda, per unanimitat,  aprovar  la devolució a l'interessat, per l'import nominal  mes 
el recàrrec per duplicitat del rebut.  G.G.
- S'acorda, per unanimitat,  aprovar  la devolució a l'interessat, per l'import nominal  mes 
el recàrrec per duplicitat del rebut.  J.M.E
- S'acorda, per unanimitat,   aprovar  la devolució d'import corresponent a sanció per 
retirada vehicle amb grua. entitat pública empresarial Sóller 2010
- S'acorda, per unanimitat, desestimar la devolució d'ingrés dels rebuts d'arbitris al haver 
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una omissió amb la comunicació del canvi de titular de l'explotació del local comercial i
procedir al canvi de titularitat del tribut, a nom del llogater Banco de Sabadell, S. A., amb 
efectes de l'exercici 2017.
- S'acorda, per unanimitat, adjudicar a l'empresa Multiauto Palma S.L. el contracte de 
subministrament,  mitjançant  la  modalitat  de  rènting  sense  opció  de  compra,  de  dos 
vehicles pels serveis tècnics municipals

La secretària actal.                                                 El Batle
Sóller, document signat electrònicament al marge
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