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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 15/07/2020.
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 15 de juliol de 2020.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 8
juliol 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 0901/2020 al
0921/2020, dels dies 6, 7, 8, 9 i 10 de juliol 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
4135/2020, APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIÓ, per import
de 61.815,79 euros.
L’aprovació de la devolució a l'interessat/da.
CONTRIBUENT: D. M. M.
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2020
NÚMERO DE REBUT: 1124529
MATRICULA: 001259-JSB
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 58,60 €
DATA DE CANVI DOMICILI FISCAL TRÀFIC: 10/12/2019
IMPORT DEVOLUCIÓ: 58,60 €
L’aprovació de la devolució a l'interessat/da.
CONTRIBUENT: M. F. C. S.
DNI: 42967015W
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2020.
NÚMERO DE REBUT: 119126
MATRICULA: IB8071CH
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 58,60 €
DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 30/01/2020
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 3
IMPORT DEVOLUCIÓ: 43,95 €
L’aprovació de la devolució a l'interessat/da.
CONTRIBUENT: G. H. R.
DNI: 43136627N
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2019 i 2020
Tauler d'avisos
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Aprovar la relació de factures de l'expedient número 4131/2020, APROVACIÓ
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 92.335,04 euros.

NÚMERO DE REBUT: 931964 i 1122239
MATRICULA: B9699PW
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 15,58 €
DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 9/3/2020
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 5
IMPORT DEVOLUCIÓ: 9,50 €
Contracte del servei d’assegurança mèdica per al personal de l’ajuntament.
Requerir al licitador que ha presentat la millor oferta perquè presenti, en el termini de
deu dies hàbils, la documentació justificativa del compliment dels requisits mínims per
a contractar.
Autoritzar a l’associació sense ànim de lucre FamilySearch International, per a la
digitalització de la sèrie històrica de padrons de població de l'Ajuntament de Sóller, en
els termes indicats a l’informe de l’Arxiver Municipal.
Acceptar la cessió gratuïta del bé amb la següent descripció:
Parcel·la núm. 2:
Descripció: Parcel·la de cessió obligatòria amb qualificació Zv
Superfície: 105,55m2
Limita: al SE amb solar segregat del carrer França 35, al NO amb ZV pública i amb
el solar de carrer França 33 i NE amb ZV pública.
Estimar en la seva totalitat el recurs de reposició presentat pel Sr. M. A. A. O. contra
l’acord de la junta de govern de dia 29 de gener de 2019.

Concedir llicència a J. F. representat per F. O. S., per a les obres del projecte bàsic de
reforma de la vivenda unifamiliar aïllada situada al carrer Joan Marqués Arbona, 1.
Concedir llicència a B. V. P. representat per M. B. B.. pel projecte bàsic per a la
modificació de forats de la façana de carrer i posterior , restauració de l'acabat de
façana, reforma, redistribució interior i canvi de situació d'escala, al carrer Trinitat,
30.
Aprovar el present expedient de modificació pressupostària per generació de crèdit per
ingressos, introduint les modificacions en els estats d'ingressos i de despeses.

La secretària delegada

El President

Sóller, document signat electrònicament al marge
Tauler d'avisos
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Tramitar la sol·licitud tal i com s'especifica a les bases de la convocatòria per les
obres:

Pavimentació, condicionament, supressió de barreres arquitectòniques i serveis
d’un tram del C/ Gran Via.

