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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 23/09/2020.
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 23 de setembre de 2020.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
16 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 1349/2020 al
1369/2020, dels dies 14, 15, 17 i 18 de setembre de 2020.

Ateses les nòmines presentades pel negociat de Tresoreria, corresponents a
gratificacions pels treballs realitzats , pel personal de la Policia Local d’aquest
Ajuntament, durant els caps de setmana a partir del dia 22 d’agost fins el 13 de
setembre de 2020, per una quantitat de TRES MIL CENT VUITANTA-CINC
EUROS (3.185'- €), la Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària,
ACORDA: aprovar el seu abonament”.
Ateses les nòmines presentades pel negociat de Tresoreria, corresponents a
gratificacions pels treballs realitzats fora de l’horari normal de feina, pel personal
d’aquest Ajuntament, durant el mes de setembre de 2020, per una quantitat de ONZE
MIL
VUIT-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS
(11.847,30 €), la Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària,
ACORDA: aprovar el seu abonament.
L’aprovació de la devolució , de l'import de 17,73 €, de l’Impost sobre Béns Immobles
de Naturalesa Rústica 2020, amb referència cadastral 07061A004005950000KW.
Estimar les sol·licituds d’excedència als titulars que hagin cursat la sol·licitud o que la
tramitin d’ara en endavant, per la seva absència en el mercat periòdic en el que gaudeix
de llicència, per motius de prevenció, de ser afectats per la pandèmia o per trobar-se en
situació de risc, i mentre perdurin les circumstàncies que han motivat la baixa temporal.
Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sóller i la
Cooperativa Agrícola Sant Bartomeu de Sóller.
Aprovar la constitució de la mesa de contractació que actuarà com a òrgan d’assistència
per a l’adjudicació del contracte de subministrament d’uniformitat.
Execució del contracte de concessió per a l'explotació de les platges del terme
municipal. Assumpte: resolució del recurs de reposició presentat en relació a la
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Aprovar la relació de factures de l'expedient número 5806/2020, APROVACIÓ
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 451.160,85 euros.

pròrroga de la concessió. Requerir al concessionari per tal que presenti tota la
documentació que acreditin fefaentment les despeses suportades, així com tota la
documentació de caire econòmic que el contractista consideri escaient.
Aprovar l’expedient de contractació d’una assegurança de responsabilitat civil que
garanteixi la cobertura les conseqüències econòmiques derivades de la responsabilitat
civil/patrimonial, segons la normativa vigent.
Concedir al Sr. G. S. M., pròrroga de la llicència d’obres per a la execució del projecte
per a la reforma i ampliació de vivenda entre mitgeres situada al carrer de Sant Pere,
16, amb referència cadastral 6019013DE7061N001LA.
Concedir llicència a G. D. C., representat per M. B. B., per a les obres de reforma
d’edificació inacabada consistent en la finalització interior de les diverses plantes per
destinar-les a habitatge unifamiliar a plantes pis i garatge en planta baixa, modificació
de la façana a la planta segona (canvi d’ús a vivenda), al carrer Bàlitx, 4 amb
referència cadastral 5822021DE7052S0001PO.
Adjudicar el contracte menor del servei per a l'impressió i plegat de les notificacions de
l'Ajuntament de Sóller a l’entitat Trama SL.
Aprovar l’expedient de contractació per a la prestació del servei consistent en la
prestació dels treballs d’ensenyament musical (escola municipal de música) mitjançant
procediment negociat sense publicitat.

La secretària

El President
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