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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 22/07/2020.
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 22 de juliol de 2020.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
15 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 0922/2020 al
0992/2020, dels dies 13, 14, 15, 16 i 17 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,
APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIÓ, per import de
123.449,48 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 juliol de 2020, per una quantitat de CATORZE
MIL VUIT-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
(14.828,56€), la Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària,
ACORDA: aprovar el seu abonament.
Ateses les nòmines presentades pel negociat de Tresoreria, corresponents a
gratificacions pels treballs realitzats , pel personal de la Policia Local d’aquest
Ajuntament, durant els caps de setmana a partir del dia 7 de gener fins el 15 de juliol de
2020, per una quantitat de VINT-I-SIS MIL CENT CINQUANTA EUROS AMB
VUITANTA-SET CÈNTIMS (26.150 €), la Junta de Govern Local, per unanimitat i en
votació ordinària, ACORDA: aprovar el seu abonament”.
CONTRIBUENT: I. B. C.
DNI: 41540920E
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2020
NÚMERO DE REBUT: 1117496
MATRICULA: 0778BVW
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 58,60 €
DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 14/02/2020
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 3
IMPORT DEVOLUCIÓ: 43,95 €
L’aprovació, de la devolució a l'interessat/da per un import de 43,95 €.
Tauler d'avisos
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Aprovar la relació de factures de l'expedient número 4307/2020, APROVACIÓ
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 161.443,38 euros.

CONTRIBUENT: R. R. A.
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2020.
NÚMERO DE REBUT: 1127278
MATRICULA: 3290DKY
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 58,60€
DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 17/01/2020
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 3
IMPORT DEVOLUCIÓ: 43,95€
L’aprovació, de la devolució a l'interessat/da per un import de 43,95€.
CONTRIBUENT: N. R. L.
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2020
NÚMERO DE REBUT: 1127062
MATRICULA: GC-001870-BM
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 58,60 €
DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 30/06/2020
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 2
IMPORT DEVOLUCIÓ: 29,30 €
L’aprovació, de la devolució a l'interessat/da per un import de 29,30 €.
Declarar la jubilació per edat de 65 anys, de R. P. P., amb NIF 78193472G, funcionària
d'aquest Ajuntament.
Adjudicar el contracte menor del servei per a l’actualització de l’inventari municipal de
béns a l’entitat Fornell Consultors SLP.

Adjudicar el contracte menor del servei d'auditoria del contracte de gestió del servei
públic de recollida, recepció, gestió i transport de residus de recollida selectiva. a
l’entitat Gest Medi Ambient i Turisme SL.
Aprovar l’arrendament de l’immoble descrit a l’expositiu amb les condicions descrites
en el plec de condicions per un import de 1.494,57€ / mes.
Referència cadastral
4256704DE7045N
Ubicació

C/ Canonge Oliver, 14

Superfície útil

231m2

Preu m2

6,47€

Preu lloguer / mes

1.494.57€

Recurs de reposició presentat per XITON SL en contra de l'acord de Resolució de la
concessió administrativa de l'ús privatiu de l'espai de domini públic de diverses parades
de venda del mercat municipal de Sóller.
Procedir a la devolució dels imports abonats en concepte de canon d’adjudicació i
taxes d’ocupació.
Tauler d'avisos
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Adjudicar el contracte menor del servei d’un Delegat de Protecció de Dades a l’entitat
Audidat Franquicia SL.

Aprovar l'expedient i els projectes d’obra o servei de competència d'aquesta Corporació
Local, denominat ‘Cicle projeccions de cinema a la platja’, i l’expedient per a
l’organització de dues sessions de autocine.
Revocar l'acord de la Junta de Govern de dia 31 de juliol de 2018, en relació al
nomenament del funcionari A. F. G.. Nomenar al funcionari F. M. B., com a
responsable del funcionament de la concessió administrativa per a l'ús privatiu de
l'espai de domini públic marítim – terrestre mitjançant la instal·lació i explotació de
serveis de temporada a les platges del terme municipal de Sóller.

La secretària delegada

El President
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Sóller, document signat electrònicament al marge

Tauler d'avisos

