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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 4/11/2020.
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 4 de novembre de 2020.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
28
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 1660/2020 al
1842/2020, dels dies 263, 26, 27, 28, 29 i 30 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,
APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIÓ, per import de 77.523,46
euros.
Aprovar un ajud econòmic UGN per a llibres escolars a El H. A. amb DNI:
X2465836Y, per la quantitat de 87,50€.
Aprovar el següent expedient de sol·licitud de particular de bonificació de taxes
municipals:
Sol·licitant
Bonificació
M. G. H.
*
* 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).
Aprovar el següent expedient de sol·licitud de particular de bonificació de taxes
municipals:
Sol·licitant Bonificació
M. M. M.
*
* 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).
No autoritzar la devolució de la taxa per l’expedició de la llicència urbanística abonada
per DESUMU SL.
Autoritzar i disposar la devolució a DESUMU SL de l’import de 44.749,78 € en
concepte d’Impost sobre Construccions, i Instal·lacions i Obres.
Tauler d'avisos
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Aprovar la relació de factures de l'expedient número 6992/2020, APROVACIÓ
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 135.991,09 euros.

Aprovació de les liquidacions relatives a la recollida domiciliària de fems i arbitris per
canvi de titular l'exercici 2020. la Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació
ordinària, ACORDA: l’aprovació de les liquidacions per un import total de 2.963,47 €.
Tramitar la sol·licitud d’ajuda de subvenció per a la millora d’espais de la Serra de
Tramuntana dins el ‘Pla Mallorca Reacciona’ per al finançament dels següents
projectes:
Projecte (en ordre decreixent)
Import (I.V.A. inclòs)
1. Rehabilitació del pati de l’edifici municipal
ubicat al C/ Sta. Teresa, 3 (cantonada Bisbe 49.531,10€
Mateu Colom).
2. Rehabilitació de marges

C/ Alaró

6.720,01€

Camí Vell de Palma

13.448,66€

Camí de Castelló

5.662,41€

Panerers

5.928,78€

Aprovar el conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Universitat i
Recerca i l’Ajuntament de Sóller (escoleta infantil municipal) per gestionar els ajuts
individuals de menjador (curs 2020-2021).
Iniciar procediment sancionador a AGAPANTO FLOR DEL AMOR SL per infraccions
administratives contemplades a l’Ordenança de Protecció dels espais, elements verds i
mobiliari urbà al terme municipal de Sóller.

Contracte del servei consistent en la prestació dels treballs d’ensenyament musical
(escola municipal de música).
Requerir al licitador que ha presentat la millor oferta perquè presenti, en el termini
de deu dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la recepció del
requeriment, la documentació justificativa del compliment dels requisits mínims per
a contractar.
Aprovar una ajuda econòmica d'urgent i greu necessitat, (menjador escolar) de 352€
a A. R. amb DNI: Y0590261A.

Concedir llicència a Contratas Sóller, S.L., per a les obres del projecte activitat subjecta a
permís d’instal·lació i d’obra per a la reforma i ampliació de porxos en edifici entre
mitgeres per a turisme d'interior i, legalització de cobriment de pati, al carrer de Sa
Lluna, 7- carrer Serra, 4.

La secretària

El President

Sóller, document signat electrònicament al marge

Tauler d'avisos
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Iniciar el procediment per a la resolució del contracte de les obres de rehabilitació del
teatre ‘Defensora’ (I Fase).

