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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 20/05/2020.
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
el 20 de maig de 2020.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
13 de maig 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 0594/2020 al
0612/2020, dels dies 13, 14 i 15 de maig 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
2784/2020, APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIÓ, per import
de 4.095,57 euros.
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 de maig de 2020, per una quantitat de VUIT MIL
VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
(8.824,88€), la Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària,
ACORDA: aprovar el seu abonament.
Adjudicar el Contracte Basat per a la mediació de riscs i assegurances de l'Ajuntament
de Sóller a la única adjudicatària del Lot 2 de l'Acord Marc per a la prestació dels
servei de mediació de riscs i assegurances per la Central de Contractació de la FEMP,
WILLIS IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
Aprovar la sol·licitud presentada pel Sr. Aleix Viada Pons de Vall, per compensar els
danys ocasionats a la seva motocicleta, per un import total de 691,22€.
Concedir llicència a C. J. T. C., per a les obres exclusivament de: reforma interior
(planta baixa, redistribució de cuina i bany) amb les actuacions previstes a les façanes
(reordenació de forats en planta baixa) i l’obertura del forat a la part posterior en
planta pis (dormitori 3) a la vivenda situada al Camí de Sa Figuera, 83.
Concedir llicència a R. P. S. representat per J. M. C. U. , per a les obres de substitució
de 13m2 de forjat i llosa d’escala (ampliació de soterrani), a la vivenda unifamiliar
situada al carrer de Germanes Casesnoves, 8.
Tauler d'avisos

Codi Validació: DNJHWC7CXYCP4PWS3QDX7JY2J | Verificació: https://soller.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

Carlos Simarro Vicens (2 de 2)
Batle
Data Signatura: 10/07/2020
HASH: 19ead1c1b0488d87ad2995083c79c0b5

Aprovar la relació de factures de l'expedient número 2782/2020, APROVACIÓ
PROPOSTA DE DESPESES per import de 40.545,20 euros.

Concedir llicència a M. B. i F. B., representats per F. X. H. C., per a les obres de
reforma de la vivenda unifamiliar existent al Camí de S’ermita, 9, polígon 4. parcel·la
514.
AUTORITZAR una primera pròrroga de llicència de 12 mesos de termini a F. C.,
representat per J. M. P., per a les obres de reforma parcial de vivenda i construcció de
piscina, al polígon 1 parcel·la 227.
AUTORITZAR a G. M. Z. J., representat per J. O. S., el projecte d’execució per a les
obres de rehabilitació de vivenda
unifamiliar entre mitgeres, al carrer de l'Alqueria
del Comte, 31.
Concedir llicència a T. A. representat per F. J. O. S., per a les obres del projecte bàsic de
reforma interior del conjunt de l'habitatge, modificació de la façana i rehabilitació d'una
piscina al carrer Sant Salvador, 4 -Biniaraix.
Concedir llicència a M. C. R. S. representada per F. J. O. S. per a les obres del projecte
de rehabilitació total de vivenda i construcció de piscina i terrasses al carrer Reverend
Miquel Rosselló, 15.
Aprovar el pla de seguretat i salut presentat per part del contractista adjudicatari de les
obres de pavimentació, condicionament de serveis i supressió de barreres
arquitectòniques del C/ Bauçà i un tram del C/ Rectoria.
Adjudicar a S. I. L. M. (DNI 43.177.953Y) el contracte menor del servei de suport al
Departament de Serveis Socials.

La secretària

El President

Sóller, document signat electrònicament al marge

Tauler d'avisos
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Aprovar l’expedient de contractació per a la prestació del servei d’assegurança mèdica
per al personal de l’ajuntament mitjançant procediment obert i regulació harmonitzada.

