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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 25/10/2019.
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 25 d’octubre de 2019.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
18 d’octubre 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 2063/2019 al
2124/2019, dels dies 17, 18, 20, 21, 22 i 23 d’octubre 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
5796/2019, APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIÓ, per import de
76.207,18 euros.
Ateses les nòmines presentades pel negociat de Tresoreria, corresponents a gratificacions
al personal, que pren part amb l’organització de les eleccions Generals del 10 de
novembre de 2019 per una quantitat de deu mil cent denou euros amb trenta-tres cèntims
(10.119,33 €), la Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària,
ACORDA: aprovar el seu abonament.
Ateses les nòmines presentades pel negociat de Tresoreria, corresponents a gratificacions
pels treballs realitzats fora de l’horari normal de feina, pel personal d’aquest Ajuntament,
durant el mes d'octubre de 2019, per una quantitat de NOU MIL SIS-CENTS TRES
EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (9.603,75 €), la Junta de Govern Local, per
unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar el seu abonament”.
Aprovar la sisena certificació de les obres de rehabilitació i millora de l’eficiència
energètica de l’enllumenat públic – FASE II. Aprovar la factura número 5709031400,
corresponent a la certificació, per un import total de catorze mil sis-cents vint-i-u euros
amb trenta-set cèntims (14.621,37€) amb l’I.V.A. inclòs.
Modificar la relació elaborada pel Negociat de Recursos Humans sobre Ajuda per
Escolaritat, de conformitat amb el previst en els Pactes sobre condicions de treball del
personal al servei de l’Ajuntament de Sóller, suprimint de la mateixa a la sol·licitud
efectuada pel funcionari M. M. J., pels motius abans exposats, sense perjudici que si es
reincorpora al seu lloc de feina dins els curs escolar 2019/2020, pugui sol·licitar-la de
nou.
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 del 2020.
Tauler d'avisos
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Aprovar la relació de factures de l'expedient número 5793/2019, APROVACIÓ
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 37.520,58 euros.

Núm. Exp.
5679/2019

Sol·licitant
A. B. A.

Matrícula
5123JMJ

Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (ajuda dentista) de 120€ a M. C. B.
amb DNI: 78181520N.
Aprovar el compromís de dotació econòmica al Fons de Mallorquí de Solidaritat, per
1000€.
Desestimar la sol·licitud de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. J. R. B. F., per
la compensació dels danys ocasionats per una caiguda al passeig Es Través, per incomplir
els requisits establerts en l’article 32 de la Llei 40/15, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.
Desestimar la sol·licitud de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. K. H. M.,
per la compensació dels danys ocasionats per una caiguda al carrer Gran Via, per
incomplir els requisits establerts en l’article 32 de la Llei 40/15, d'1 d'octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic.
Desestimar la sol·licitud de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. M. P. F., per
la compensació dels danys ocasionats al seu cotxe per un contenidor de fems, per
incomplir els requisits establerts en l’article 32 de la Llei 40/15, d'1 d'octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic.

Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i
l’Ajuntament de Sóller per dur a terme actuacions relatives a la convocatòria de
subvencions per a Ajuntament de Mallorca de 20.000 habitants o menys per al suport de
la joventut.

La secretària

El President

Sóller, document signat electrònicament al marge

Tauler d'avisos
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Desestimar la sol·licitud de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. G. C. M., per la
compensació dels danys ocasionats a un cotxe 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.

