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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 5/08/2020.
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 5 d’agost de 2020.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
29 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 1055/2020 al
1085/2020, dels dies 27, 28, 29, 30 i 31 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
4608/2020, APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIÓ, per import
de 66.630,24 euros.
Reconèixer al Sr. A. V. F., el dret a la devolució d’ingressos indeguts.
CONTRIBUENT: C. P. L.
DNI: 41696987B
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2019
NÚMERO DE REBUT: 1051386
MATRICULA: IB-0581-DN
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 58,60 €
DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 12/09/19
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 1
IMPORT DEVOLUCIÓ: 14,65€
Aprovació, de la devolució a l'interessat/da per un import de 14,65 €.
Aprovar el següent expedient de sol·licitud de particular de bonificació de taxes
municipals:
Núm. exp.
Sol·licitant Bonificació
4624/2020
C. A. T. M.
*

Tauler d'avisos
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Aprovar la relació de factures de l'expedient, APROVACIÓ PROPOSTA DE
DESPESES, per import de 43.504,42 euros.

* Percentatge de la quota variable del servei d'aigua potable i del percentatge de la
quota variable del servei de clavegueram ( d'acord amb la tarifa vigent en cada
moment).
Aprovar el següent expedient de sol·licitud de particular de bonificació de taxes
municipals:
Núm. exp.
Sol·licitant
Bonificació
4502/2020
B. J. G.
*
* Percentatge de la quota variable del servei d'aigua potable i del percentatge de la
quota variable del servei de clavegueram ( d'acord amb la tarifa vigent en cada
moment).
Aprovar el següent expedient de sol·licitud de particular de bonificació de taxes
municipals:
Núm. exp.
Sol·licitant
Bonificació
4534/2020
F. R. M. M.
*
* Percentatge de la quota variable del servei d'aigua potable i del percentatge de la
quota variable del servei de clavegueram ( d'acord amb la tarifa vigent en cada
moment).
Desestimar la sol·licitud de bonificació o exempció tributària de la Taxa de recollida i
eliminació de fems i residus sòlids urbans i Arbitris, de la Sra. A. M. A. B.

Núm. Exp.

Sol·licitant

Matrícula

4543/2020

F. A. C.

2111DXB

Desestimar 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
A. C. T.

Carreró Can Massià, 3. 07100 Sóller. 07061A001001580002BJ

Desestimar 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
P. J. M. L. Carreró Can Massià, 7. 07100 Sóller. 07061A001001580001LH
Aprovar una ajuda econòmica d'urgent i greu necessitat, ( escola estiu) de 170€ a H. P.
H. amb DNI: Y5362371G.
Aprovar una ajuda econòmica d'urgent i greu necessitat, ( escola estiu) de 120€ a D. M.
M. amb DNI: 54627423P.

Tauler d'avisos
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Aprovar el següent expedient de Serveis Socials relatiu a sol·licitud de exempció de
l’impost de circulació per discapacitat. L´exempció serà efectiva a partir del 2021.

Aprovar una ajuda econòmica d'urgent i greu necessitat, ( escola estiu) de 120€ a
Patricia Arauz Ardaya amb DNI: 49926443K.
Desestimar la sol·licitud de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. G. A. A. E.,
per la compensació dels danys ocasionats a la seva autocaravana per la branca d’un
arbre del carrer Cetre.
Reduir l’import del canon corresponent al contracte de concessió de serveis per a
l’explotació del bar del poliesportiu de Son Angelats en un 25% durant els mesos de
juliol i agost de 2020.
Reduir l’import del canon corresponent al contracte de concessió de serveis per a
l’explotació del bar del Camp d’en Maiol i la prestació dels serveis de consergeria,
neteja i manteniment preventiu en un 25% durant els mesos de juliol i agost de 2020.
Amortitzar la totalitat del préstec ICO, subscrit el 19 de desembre de 2019, amb el Banc
de Sabadell, la qual cosa suposa l'amortització anticipada de 3.528.249,49 euros de
l’endeutament de l’Ajuntament de Sóller.
Aprovar la liquidació d’interessos, comissions i demés despeses corresponents a la
cancel·lació d’aquest préstec.

La secretària

El President
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