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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 21/10/2020.
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 21 d’octubre de 2020.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
14 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 1515/2020 al
1572/2020, dels dies 13, 14, 15 i 16 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.
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 d’octubre de 2020, per una quantitat de TRETZE
MIL
QUATRE-CENTS SETANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS
(13.470,28 €), 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 , pel personal de la Policia Local d’aquest
Ajuntament, durant els caps de setmana a partir del dia 19 de setembre fins l’11
d’octubre de 2020, per una quantitat de DOS MIL SET-CENTS NORANTA EUROS
(2.790'- €), 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 , pel personal de la Policia Local d’aquest
Ajuntament, durant els dies festius a partir del dia 7 de gener fins al 12 d’octubre de
2020, per una quantitat de CINC MIL NOU-CENTS QUARANTA EUROS (5.940'€), la Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar
el seu abonament”.
Aprovar el següent expedient de sol·licitud de particular de bonificació de la taxa
municipal de fems:
Sol·licitant
Bonificació
R. N. P.

*
Tauler d'avisos
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Aprovar la relació de factures de l'expedient número 6505/2020, APROVACIÓ
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 120.174,11 euros.

* 75% de la taxa de fems (ref :011400110000)
CONTRIBUENT: K. M.
DNI: X9156330F
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2020
NÚMERO DE REBUT: X9156330F
MATRICULA: 2933KCF
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 123,70 €
DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 9/04/2019
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 2
IMPORT DEVOLUCIÓ: 61,85 €
L’aprovació, de la devolució a l'interessat/da per un import de 61,85 €.

CONTRIBUENT: J. J. O. J.
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2020
NÚMERO DE REBUT: 1125600
MATRICULA: 7184-FBV
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 58,60 €
DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 25/05/2020
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 2
IMPORT DEVOLUCIÓ: 29,30 €
L’aprovació, de la devolució a l'interessat/da per un import de 29,30 €.
CONTRIBUENT: J. M. G. G.
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2020
NÚMERO DE REBUT: 1121912
MATRICULA: 006694-DKT
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 123,70 €
DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 06/03/2020
Tauler d'avisos
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CONTRIBUENT: M. I. C. A.
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2020
NÚMERO DE REBUT DEVOLUCIÓ: 1119604
NÚMERO DE REBUT COMPENSACIÓ: 856007
MATRICULA: IB-000134-DL
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 58,60 €
DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 30/01/2020
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 3
IMPORT DEVOLUCIÓ: 43,95 €
IMPORT COMPENSACIÓ: 43,95 €
L’aprovació de la devolució a l'interessat/da per un import de 43,95 € i la posterior
compensació.

NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 3
IMPORT DEVOLUCIÓ: 92,77 €
L’aprovació, de la devolució a l'interessat/da per un import de 92,77 €.
Aprovar una ajuda econòmica d'urgent i greu necessitat, (llibres de text) de 267,75€ a
R. H. amb DNI: Y1087954E.
Aprovar una ajuda econòmica d'urgent i greu necessitat, (transport escolar per menor
amb discapacitat) de 800€ a M. G. H. amb DNI: X6490614Z.
Aprovar un ajud econòmic UGN per a llibres escolars a F. I. amb DNI: X3903041X,
per la quantitat de 184,51€.
Aprovar una ajuda econòmica d'urgent i greu necessitat, (llibres de text) de 124,50€ a
M. M. P. M. amb DNI: 43189768T.
Aprovar un ajud econòmic UGN per a llibres escolars a S. S. P. R.
43127507T, per la quantitat de 184,51€.

amb DNI:

Aprovar un ajud econòmic UGN per a llibres escolars a I. M. C.
43034114X, per la quantitat de 108€.

amb DNI:

Aprovar una ajuda econòmica d'urgent i greu necessitat, (ulleres) de 275€ a A. M. C.
M. amb DNI: 43021013L.
Aprovar un ajud econòmic UGN per a llibres escolars a M. L. C. amb DNI:
43173671A, per la quantitat de 78,53€.

Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i
l’Ajuntament de Sóller per dur a terme actuacions relatives a la convocatòria de
subvencions per a Ajuntament de Mallorca de 20.000 habitants o menys per al suport
de la joventut.
AUTORITZAR a N. L. E., les modificacions d'ampliació destinada a porxo a la planta
segona, realitzades durant el transcurs de les obres d'ampliació de l'habitatge entre
mitgeres situat a l'Avinguda d'Astúries num 27-1er-1era.
AUTORITZAR a Cruz Roja Española, les modificacions de desplaçament del mur de
divisió entre els dos locals i una persiana exterior (façana), realitzades durant el
transcus de les obres del projecte de segregació de local en planta baixa existent, per
modificació del regim de divisió horizontal, al carrer de Joan Baptista Ensenyat, 4.

Tauler d'avisos
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Aprovar un ajud econòmic UGN per a llibres escolars a M. S. amb DNI: X9427964B,
per la quantitat de 78,53€.
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La secretària delegada
El President

Sóller, document signat electrònicament al marge

Tauler d'avisos

