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-   S'acorda, per unanimitat, aprovar l'acta de la sessió anterior, de dia 21 de juliol de 2015. 

 

-  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. 438/15 al 443/15, dels dies 21, 22, 23 i 24 de 

juliol de 2015. 

 

-  S'acorda, per unanimitat, aprovar una proposta de despeses per import total de  118.932,55  €. 

 

- 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 

171.610,05 €. 

 

- 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 

18.634 €. 

 

- S'acorda, per unanimitat, aprovar la sol·licitud d'un particular de traspàs i exempció de l'impost de 

circulació per minusvalidesa efectiva a partir del 2016. 

 

-  S'acorda, per unanimitat, adjudicar a l'empresa AIG Europe Limited el contracte d'una assegurança de 

responsabilitat professional (Autoritats i Personal al Servei de l'Administració Pública) de l'Ajuntament de 

Sóller per un import màxim de 19.107 € 

 

-  S'acorda, per unanimitat, aprovar l'expedient de contractació de subministrament de gasoil tipus C per a 

calefacció de varis centres municipals, per procediment obert i amb un únic criteri d'adjudicació al millor 

preu. 

 

-  S'acorda, per unanimitat, aprovar les liquidacions efectuades, corresponents a l'exercici 2015, de la taxa 

per ocupació de béns de domini públic amb taules i cadires i altres elements afectes a la zona marítima-

terrestre (TACA201502), per un import conjunt de 62.832,43 € 

 

-  S'acorda, per unanimitat, aprovar les liquidacions efectuades, corresponents a l'exercici 2015, de la taxa 

per ocupació de béns de domini públic amb taules i cadires i altres elements no afectes a la zona marítima-

terrestre (TACA201501), per un import conjunt de 176.551,80 € 

 

        Sóller, 28 de juliol 2015  

    

 

 


