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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 30/09/2020.
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 30 de setembre de 2020.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
23 de setembre 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 1370/2020 al
1400/2020, dels dies 21, 23, 24 i 25 de setembre 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
5980/2020, APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIÓ, per import
de 131.302,97 euros.
L’aprovació de la bonificació del per cent per cent de la quota de l'Impost sobre
vehicles de tracció mecànica del vehicle turisme Citroen, model ZX Turbo D Code amb
matrícula PM 6303 BW, per tenir més de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula
històrica.
Adjudicar el contracte menor de subministrament per a la instal·lació de càmeres de
seguretat a les dependències municipals de la Policia Local a l’entitat AS Seguridad
SA.
Reconèixer al Sr. J. A. M., el dret a la devolució d’ingressos indeguts pel concepte
tributari d’ARBITRIS.
Ajudes per a equipaments culturals. Renunciar a la subvenció atorgada per acord del
Consell Executiu del Consell de Mallorca en data 2 de setembre.
Aprovar la pròrroga del contracte de l’assegurança de responsabilitat d’autoritats i
personal al servei de l’ajuntament.
Aprovar l’expedient de contractació per a la prestació del servei de neteja de centres
escolars i altres edificis municipals.
Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, i tramitació
ordinària, per al subministrament de tres motocicletes per a la policia local
(arrendament sense opció de compra).
Tauler d'avisos
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Aprovar la relació de factures de l'expedient número 5977/2020, APROVACIÓ
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 295.231,32 euros.

Aprovar la signatura del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sóller i la
Fundació Miro-Pastor en matèria d'ajuda a domicili i vivenda social per a l'any 2020.
Aprovar la signatura del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sóller i el
grup Parroquial d'Acció Social de Sóller en matèria d'actuacions en la inclusió social,
per un import de 7.500€.
Aprovar la Signatura per part d'aquest Ajuntament de l'Addenda a l'Acord de Conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament de Sóller i la Fundació Deixalles en matèria
d'intervenció sociolaboral per un import de 37000€.

La secretària

El President
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Sóller, document signat electrònicament al marge

Tauler d'avisos

