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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 28/10/2020.
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 28 d’octubre de 2020.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
21 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 1573/2020 al
1659/2020, dels dies 16, 17, 19, 20, 21, 22 i 23 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
6726/2020, APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIÓ, per import
de 4.034,92 euros.
Import total devolució: 781,81 €
L’aprovació de la devolució a l’empresa Construcciones Puchet S.L., de l'import de
781,81 €, de l'Impost de construccions, instal·lacions i obres de l'exercici 2020.
L’aprovació de la devolució a A. C. A. M., de l'import de 131,04 €, de la Taxa de Llocs
Fixos de Venda de Mercats, de l'exercici 2020.
L’aprovació de la devolució a l’empresa Gregorio Puigserver S.L., de l'import de 427,75
€, de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres de l'exercici 2020.
Aprovar el següent expedient de sol·licitud de particular de bonificació de taxes
municipals:
Núm. exp.
Sol·licitant Bonificació
6824/2020
M. P. B.
*
* Percentatge de la quota variable del servei d'aigua potable i del percentatge de la
quota variable del servei de clavegueram ( d'acord amb la tarifa vigent en cada
moment).
L’aprovació de la bonificació del per cent per cent de la quota de l'Impost sobre
vehicles de tracció mecànica del vehicle furgoneta mixta Suzuki Santana, model SJ 410
V amb matrícula IB 6996 AU, per tenir més de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula
històrica.

Tauler d'avisos
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Aprovar la relació de factures de l'expedient número 6724/2020, APROVACIÓ
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 10.557,96 euros.

L’aprovació de la bonificació del cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles de
tracció mecànica del vehicle turisme Daihatsu Feroza amb matrícula IB-1603-BN, per
tenir més de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica.
Aprovar un ajud econòmic UGN per a llibres escolars a O. P. U. Z. amb DNI:
Y7840678S, per la quantitat de 102€.
Aprovar un ajud econòmic UGN per a llibres escolars a S. K. amb DNI: X6264463E,
per la quantitat de 200€.
Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sóller i
l'Associació Museu Balear de Ciències Naturals per a la seva tasca de gestió i
dinamització del Museu Balear de Ciències Naturals.
Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sóller i el
Casal de Cultura-Museu de Sóller, per a la seva col·laboració en la realització
d'activitats socioculturals.
AUTORITZAR a M. B., per a les modificacions de canvi de coberta a l’edifici
principal (28,78m2) i canvi de coberta i obertura de forats al traster ( 93,63m2), durant
el transcurs de les obres del projecte de reforma de vivenda i traster, al carrer Adela
Oliver, 7.

La secretària delegada

El President
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