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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 14/10/2020.
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 14 d’octubre de 2020.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 7
d’octubre 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 1466/2020 al
1514/2020, dels dies 5, 6, 8 i 9 d’octubre 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
6346/2020, APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIÓ, per import
de 66.104,97 euros.
Concedir al Personal d’aquest Ajuntament amb fills, una subvenció segons barem que a
continuació s’assenyala:
A) Fills edat escolar obligatòria ....................371,7
B) Estudis universitaris o cicle superior .......495,6
C) Fills en edat de 0 a 3 anys ........................495,6
Aprovar una ajuda econòmica d'urgent i greu necessitat, ( llibres de text) de 295,72€ a
P. A. A. amb DNI: 49926443K.
Aprovar una ajuda econòmica d'urgent i greu necessitat, (beca escoleta) de 526,50€ a
O. D. amb DNI: Y2802768W.
Aprovar una ajuda econòmica d'urgent i greu necessitat, ( llibres de text) de 228,50€ a
M. C. J. amb DNI: 78213144B.
Desestimar la sol·licitud de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. A. M. D.
S., per la compensació dels danys ocasionats per una caiguda per una comporta a la
carretera del Port, per incomplir els requisits establerts en l’article 32 de la Llei 40/15,
d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Desestimar el recurs de reposició presentat pel Sr. J. C. B., per la compensació dels
danys ocasionats a la roda del seu cotxe pel reste metàl·lic d’una senyal al carrer França
del Port de Sóller.
Tauler d'avisos
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Aprovar la relació de factures de l'expedient número 6345/2020, APROVACIÓ
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 171.728,22 euros.

Concedir llicència a l’entitat Cases de Soller SL, per a les obres de construcció de
vivenda unifamiliar i piscina al carrer de Bèllgica, 11.
Concedir llicència a la Sra. A. M. S. M., per a les obres del projecte de rehabilitació de
canvi de coberta a l'edificació agrícola aïllada i rehabilitació de marges al polígon 3
parcel·la 170.
Concedir llicència a la Sra. A. M., per a les obres del projecte de reforma i
rehabilitació de la vivenda unifamiliar entre-mitgeres situada al carrer de Sa Mar, 91.
Autoritzar a G. E. G., el projecte d’execució per a l’agrupació i rehabilitació de
vivenda, al polígon 4 parcel·la 29.
Concedir llicència al Sr. S. V. P., per a les obres del projecte bàsic de consolidació,
rehabilitació i modificació de forats de façana de habitatge unifamiliar entre-mitgeres
del carrer Trinitat 3 de Biniaraix.

La secretària delegada

El President
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