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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 núm. 382/15 al 406/15, dels dies 30 de juny, 1, 2 i 3 de juliol. 

-   S'acorda, per unanimitat, aprovar una proposta de despeses per import total de  95.881,75 €. 

- S'acorda, per unanimitat, resoldre l'objecció formulada per la intervenció municipal i procedir al 

reconeixement de l'obligació de les despeses i/o factures relacionades a l'expedient, per un import total de 

17.555,83 €. 

-  S'acorda, per unanimitat, aprovar l'abonament de les nòmines corresponents a gratificacions pels treballs 

realitzats fora de l'horari normal de feina, pel personal d'aquest Ajuntament, durant el mes de juny de 2015, per una 

quantitat de 5.459,02 € 

-  S'acorda, per unanimitat, no procedir a admetre cap tipus de decrement del cànon, tal com sol·licita el Sr. 

Fernando Capó Perero, de les parcel·les IT 33 i IT 34 de la Platja d'en Repic. 

-  S'acorda, per unanimitat, no procedir a admetre cap tipus de decrement del cànon, tal com sol·licita el Sr. 

Carlos Morales Ithurbide,  de les Parcel·les IT 8 i IT 18 de la Platja del Port i d'en Repic. 

- S'acorda, per unanimitat, denegar la sol·licitud d'ajut econòmic per a la contractació d'un monitor/a de temps 

lliure a favor de l'equip “Torrent d'emocions-Es Kasal” entitat organitzadora de l'escola d'estiu ubicada a la 

instal·lació del CEIP Es Fossaret.  

- S'acorda per unanimitat, desestimar els recursos de reposició presentats per  la Sra. Jennifer Wermke i el Sr. 

José Puigserver Fernández, i per l'entitat Explotaciones Dina S.L. en relació a l'acord de la Junta de Govern de 

dia 01/04/15, relatiu a la venda del bé immoble municipal 'Can Dulce' pels motius expressats a l'informe 

jurídic. 

- S'acorda, per unanimitat, autoritzar la signatura del conveni de col·laboració entre ADISEB i l'Ajuntament de 

Sóller, exercici 2015, per un import de 12.207,75€ , en tots els seus termes. 

    Sóller, 7 de juliol de 2015  

 

 


