Isabel Morell González (1 de 2)
Secretària Delegada
Data Signatura: 26/10/2020
HASH: 85a6120015b9f638f17c7f27b3cb2263

EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 7/10/2020.
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 7 d’octubre de 2020.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
30 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 1401/2020 al
1464/2020, dels dies 28, 29 i 30 de setembre, i 1 i 2 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. APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES
AMB OBJECCIÓ, per import de 11.577,70 euros.
Reconèixer al Sr. A. C. R., el dret a la devolució d’ingressos indeguts pel concepte
tributari de la Taxa de recollida i tractament de fems.
CONTRIBUENT: F. M. B. C.
DNI: 43138146J
CONCEPTE I EXERCICI: IBI
REFERENCIA D'IBI: 90094757
NÚMEROS DE REBUTS: 889280, 1011227, 1078472 I 1143721
EXERCICIS: 2017, 2018, 2019 I 2020
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 30,43€
IMPORT DEVOLUCIÓ: 30,43€
L’aprovació de la devolució per un import de 30,43 €.
Aprovar una ajuda econòmica d'urgent i greu necessitat, (escoleta municipal) de
331,50€ a A. A. D. A. amb PAS: FX653553.
Aprovar la bonificació de tarifa del servei públic d'Escola Municipal de Sóller següent:
Sol·licitant
Bonificació
C. V. M.
50% sobre la tarifa mensual del cost del servei
La reducció del cànon de l’ocupació de la via pùblica per extensió de l’activitat
(terrasses i veladors) per a l'exercici 2020 en un 50% respecte a l’any 2019.
Aprovar la primera i única certificació de les obres de del Projecte de canvi de
lucernaris al pavelló municipal Es Puig (POS 2019).
Tauler d'avisos
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Aprovar la relació de factures de l'expedient número 6133/2020, APROVACIÓ
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 17.979,25 euros.

Adjudicar a l’empresa AXA Seguros Generales, SA de Seguros y Reaseguros, el
contracte del servei d'assegurança de responsabilitat civil de l'Ajuntament de Sóller.
Adjudicar a l’empresa Servicios de Microinformática SA, el contracte de
subministrament d’una fotocopiadora multi-funció per a les dependències de la policia
local (arrendament sense opció de compra).
Aprovar la convocatòria del procediment selectiu per cobrir interinament una plaça de
tècnic mig d’administració general per al departament d’Economia Sostenible.
Aprovar el present expedient de modificació pressupostària per generació de crèdit per
ingressos, introduint en els estats d'ingressos i de despeses del vigent pressupost.
Aprovar la creació del patruller escolar.
Adjudicar a l’empresa MASTERTEC SA, el contracte de subministrament d’una
fotocopiadora multi-funció per a les dependències de secretaria (arrendament sense
opció de compra).
Concedir llicència a M. N. S. B., representat per F. J. O. S., per a les obres del projecte
de reforma i ampliació de la vivenda situada al carrer de l'Alqueria del Comte, 46, amb
referència cadastral 6323077DE7062S0001MD.
AUTORITZAR a C. M. L. L. O. representada pel sr J. V. M., el projecte d'execució de
reforma i agrupació de 2 vivendes en edifici plurifamiliar (planta 1ª i 2ª) situat a
l'Avinguda d'Astúries 8A, amb referència cadastral 5925829DE7052N0001YQ.

La secretària delegada

El President
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