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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 27/09/2019.
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 27 de setembre de 2019.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
20 de setembre de 2019.
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 1867/2019 al
1894/2019, dels dies 18, 19, 20, 23, 24 i 25 de setembre de 2019.

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
5265/2019, APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIÓ, per import
de 13.271,78 euros.
Aprovar la devolució de la fracció 3 del rebut núm. 887684, per import de 161,16 €, i
compensar dita quantitat amb la fracció 9 (rebut 918470), que resta pendent de cobro.
Ajuda per escolaritat, curs 2019/20.
Concedir al Personal d’aquest Ajuntament amb fills, una subvenció.
Tramitar la sol·licitud tal i com s’especifica a les bases de la convocatòria de
subvencions 2019 per a actuacions relatives al Pacte de Batles i Batlesses de Mallorca.
Sol·licitar la cessió gratuïta d’ús de la primera planta de l’edifici ‘La Casa del Mar’ a la
Tresoreria General de la Seguretat Social per a l’ampliació del CEIP Pere Cerdà.
Desestimar la sol·licitud de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. A. M. A., per
la compensació dels danys ocasionats a una moto per la caiguda d’un arbre al polvorí
des Cingle, per incomplir els requisits establerts en l’article 32 de la Llei 40/15, d'1
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, donat que no queda demostrat que els
danys siguin conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics,
donat que el vehicle es trobava a una zona no habilitada com estacionament.
Desestimar la sol·licitud de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. M. G. G., per
la compensació dels danys ocasionats al seu cotxe a l’aparcament de Sa Calatrava, per
incomplir els requisits establerts en l’article 32 de la Llei 40/15, d'1 d'octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic, donat que no queda demostrat que els danys siguin
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, ja que la gestió
de l’aparcament correspon a Sóller 2010 i és on s’hauria de dirigir la reclamació. Així
Tauler d'avisos
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Aprovar la relació de factures de l'expedient número 5262/2019, APROVACIÓ
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 297.132,29 euros.

mateix el lloguer d’una plaça de garatge no dur implícit el deure de custodia per part de
l’arrendador.
Desestimar la sol·licitud de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. A. V. M., per
la compensació dels danys ocasionats per un cop al cap amb una senyal indicadora, per
incomplir els requisits establerts en l’article 32 de la Llei 40/15, d'1 d'octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic, donat que no queda demostrat que els danys siguin
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, donat que es
tracta d’una senyal informativa particular.
Desestimar la sol·licitud de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. J. M. F.,
per la compensació dels danys ocasionats per una caiguda al carrer Sa Mar, per
incomplir els requisits establerts en l’article 32 de la Llei 40/15, d'1 d'octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic, donat que no queda demostrat que els danys siguin
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, ja que no
s’observen anomalies a l’acera, així mateix no va haver avís a la Policia Local i no es
pot acreditar la veracitat dels fets.
Aprovar la segona certificació de les obres de pavimentació, condicionament i
supressió de barreres arquitectòniques d'un tram del C/ Sa Mar (des del creuer amb el
C/ Bauçà fins al creuer amb el C/ Romaguera.
Aprovar la factura número 290 corresponent a la certificació, per un import total de
vint-i-quatre mil set cents trenta-un euros amb vint-i-set cèntims (24.731,27 €) amb
l’I.V.A. inclòs.
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (llibres text) de 253,29€ a R. H.
amb DNI: Y1087954E.

Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (ajuda transport) de 320€ a Y. C.
amb DNI: X3758480G.
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (ajuda transport) de 535€ a M. M.
M. C. amb DNI: 78181502V.
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Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (llibres text) de70€ a Y. C. amb
DNI: X3758480G.

