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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 11/03/2020.
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
l’11 de març de 2020.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 4
de març de 2020.
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 0348/2020 al
0401/2020, dels dies 2, 3, 5 i 6 de març de 2020.

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
1599/2020, APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIÓ, per import de
20.980,60 euros.
Aprovar la següent relació de quantitats econòmiques d'ajut que es dóna als treballadors
familiars d'aquest Ajuntament per desgast del seu vehicle particular:
C. P. M. .................... 850€
Total .......................... 850€
Aprovar el programa i actes de la XIV Jornades i Fira de la Taronja de la Vall de Sóller, de
promoció municipal amb la col·laboració del Clúster Sóller Bon Dia i de l’Ajuntament de
Fornalutx, que tendrà lloc del 20 de març al 05 d’abril de 2020
L’aprovació de la bonificació del cinquanta per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles
de tracció mecànica del vehicle turisme Opel Ampera amb matrícula 4211KSZ, per
vehicles elèctrics, híbrids i/o que utilitzin per el seu funcionament exclusivament fonts
d'energia no contaminant.
Aprovar la signatura de l’addenda del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Sóller, l'associació de la tercera edat de Sóller, l'associació de la tercera edat del Port de
Sóller i la Fundació Bancària «La Caixa» per al desenvolupament dels projectes del
programa de gent gran.
Aprovar inicialment el padró recollida domiciliària de fems, segon termini any 2020, per
import total de CINC-CENTS CINQUANTA MIL NOU-CENTS TRENTA EUROS I
VUITANTA-NOU CÈNTIMS. (550.930,89 €).
Tauler d'avisos
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Aprovar la relació de factures de l'expedient número 1593/2020, APROVACIÓ
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 18.768,54 euros.

Aprovar inicialment el padró de taxes i preus públics, exercici 2020 per import total de
CENT SEIXANTA- QUATRE MIL SIS-CENTS NORANTA-TRES EUROS I DEU
CTS. (164.693,10 €).
Concedir la bonificació del 40% sobre l’import de l’IBIU de naturalesa urbana, exercici
2020, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular
Situació habitatge
Ref. cadastral
M. C. E.

Camí de Sa Figuera, 87. 07100 Sóller. 07061A002001130000KO

Concedir la bonificació del 40% sobre l’import de l’IBIU de naturalesa urbana, exercici
2020, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular

Situació habitatge

Ref. cadastral

M. A. H. A.

Ctra. Desviament, 54. 07100 Sóller.

07061A001001380000KR

Aprovar una ajuda econòmica d'urgent i greu necessitat, (transport) de 114,15€ a M. C. C.
DNI:43465297N.
Aprovar una ajuda econòmica d'urgent i greu necessitat, (lloguer i factura llum de 600€ a
J. G. M. amb DNI:43080019F.

La secretària

El President

Sóller, document signat electrònicament al marge

Tauler d'avisos
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Concedir llicència als srs. J. i A. J. F. D., per a les obres de connexió de sanejaments i
pluvials per a la vivenda situada a la Urbanització Torre Picada, 52.

