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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 12/08/2020.
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 12 d’agost de 2020.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 5
d’agost 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 1086/2020 al
1165/2020, dels dies 3, 4, 5, 6 i 7 d’agost 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 45.999,70
euros.
Aprovar el següent expedient de sol·licitud de particular de bonificació de taxes
municipals:
Núm. exp.
Sol·licitant Bonificació
4751/2020
J. A. M. P.
*
* 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
4731/2020
M. R. F.
*
* 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).
Modificar els punts primer i tercer de l'Acord adoptar per la Junta de Govern Local de
dia 10-06-2020.
«PRIMER. Declarar la jubilació anticipada per voluntat de la persona interessada, E. C.
O., amb NIF 42983822L, funcionari de carrera d'aquest Ajuntament, amb data del dia
30 de juny de 2020, havent complert 60 anys d'edat i complir amb els requisits
establerts en l'esmentat RD 1449/2018, de 14 de desembre.»
Ha de dir:
Tauler d'avisos
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Aprovar la relació de factures de l'expedient, APROVACIÓ PROPOSTA DE
DESPESES, per import de 10.147,28 euros.

«PRIMER. Declarar la jubilació anticipada per voluntat de la persona interessada, E. C.
O., amb NIF 42983822L, funcionari de carrera d'aquest Ajuntament, amb data del dia
31 d'agost de 2020, havent complert 60 anys d'edat i complir amb els requisits
establerts en l'esmentat RD 1449/2018, de 14 de desembre.»
«TERCER. Disposar el cessament en el treball del citat funcionari a partir del dia 30 de
juny de 2020 amb els drets passius que li corresponguin.»
Ha de dir:
«TERCER. Disposar el cessament en el treball del citat funcionari a partir del dia 31
d'agost de 2020 amb els drets passius que li corresponguin.»
SEGON. Notificar els presents Acords a la persona interessada i negociats afectats.».
Aprovar la sol·licitud presentada pel Sr. L. B. A. amb DNI 42965885E, per compensar
els danys ocasionats al seu cotxe, per un import total de 267,87€.
Desestimar el recurs de reposició presentat pel Sr. M. L. A., en representació de
Arquitor Sur de Promociones, per la compensació dels danys ocasionats per la
suspensió de la llicència per a la rehabilitació d’edifici destinat a aparcament i vivendes
al carrer Rentadores.
Desestimar la sol·licitud de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. O. R. M., per
la compensació dels danys ocasionats a un peu per un clot al carrer Alaró del Port de
Sóller.
Atorgar els premis establerts a les bases del certamen Pau Noguera «Sarol» de glosa
escrita. Atorgar el premi establert a les bases del certamen de poesia «Guillem Colom i
Ferrà”. Atorgar el premi establert a les bases del certamen de narrativa curta «Joan
Marquès Arbona».

Concedir llicència a Little Luxury Home Aps representat per J. M. F. M., per a les
obres del projecte bàsic i d’execució de construcció de piscina al carrer de Joan
Baptista Ensenyat, 2.
Concedir llicència a J. R., representat per J. O. S., per a les obres del projecte bàsic i
d'execució de construcció de piscina al carrer Victoria 11 de maig, 19.

La secretària

El President

Sóller, document signat electrònicament al marge

Tauler d'avisos
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Suspensió del contracte de concessió de serveis per a l’explotació del bar del Camp
d’en Maiol i prestació dels serveis de consergeria, neteja i manteniment preventiu i
exempció del pagament del canon. Procedir a la devolució del 50% de l’import del
canon corresponent del mes de març de 2020.

