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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 18/11/2020.
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 18 de novembre de 2020.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
11 de novembre 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 1893/2020 al
1955/2020, dels dies 9, 10, 11, 12 i 13 de novembre 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 126.436,38 euros.
Aprovar les liquidacions efectuades, corresponents a l'exercici 2020, (TACA202002), per
un import conjunt de 38.043,59 €.
Aprovar la liquidació efectuada, corresponents a l'exercici 2.020, (TACA202001), per un
import conjunt de 93.377,55 €.
Aprovació de les liquidacions relatives a la taxa de mercat ocasional dels diumenges i
per omissió de padró.
Atesa la nòmina presentada pel Negociat de Tresoreria, corresponent a ajudes
assistencials al personal d’aquest Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’apart
annexes punt 2 del Conveni sobre condicions Generals de Treball, per un import de
CATORZE MIL
QUARANTA EUROS AMB
TRENTA-VUIT CÈNTIMS
(14.040,38 € ). La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària,
ACORDA: aprovar el seu abonament”.
Atesa la instància presentada per J. C. P. sol·licitant la devolució de l'import del rebut
núm. 1130554 (fracció 2), corresponent a la Taxa de Llocs Fixos de Venda Mercat, de
l'exercici 2020, referència POA-044, adjuntat el justificant de pagament com a
comprovant. La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària,
ACORDA: l’aprovació de la devolució a J. C. P., de l'import de 163,80 €, de la Taxa de
Llocs Fixos de Venda Mercat, de l'exercici 2020.
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Aprovar la relació de factures de l'expedient número 7482/2020, APROVACIÓ
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 202.817,03 euros.

Rebut: 1162262
Referència: 90164887
Import total devolució: 881,17 €
L’aprovació de la devolució a L. I. M. B., de l'import de 881,17 €.
CONTRIBUENT: S. B. D.
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2020
NÚMERO DE REBUT DEVOLUCIÓ: 1118163
NÚMERO REBUT COMPENSACIÓ: 1118167
MATRICULA: IB-4038-DB
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 123,70 €
DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 04/03/2020
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 3
IMPORT DEVOLUCIÓ: 68,90 €
IMPORT COMPENSACIÓ: 23,87
L’aprovació de la devolució a l'interessat/da per un import de 68,90€.
Desestimar la sol·licitud de bonificació i/o exempció tributària de la Taxa de recollida i
eliminació de fems i residus sòlids urbans, i posterior devolució de l’ingrès a F. M. D.
en representació del restaurant Ca'n Boqueta.
Aprovar el següent expedient de sol·licitud de particular de bonificació de taxes
municipals:
Núm. exp.
Sol·licitant Bonificació
7449/2020
M. I. P. G.
*
*75% de la taxa de fems ( Ref:028200080002)

Contracte de subministrament de tres motocicletes per a la policia local. Arrendament
sense opció de compra.
Excloure al licitador Nex Motorbike S.L., per haver inclòs l'oferta econòmica (annex
II) dins l'arxiu electrònic número 2, que tal i com s'indica, només havia de contenir els
criteris avaluables mitjançant judici de valor (oferta tècnica).
Requerir a l’empresa Cooltra Motos S.L. per tal que presenti, en el termini de deu dies
hàbils a comptar des del següent a la recepció del requeriment, la documentació relativa
a la capacitat d’obrar i la solvència (clàusula 9ena del PCAP).
Desestimar la sol·licitud de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. L. C. C.,
per la compensació dels danys ocasionats per una caiguda per un forat al carrer Sa
Lluna, per incomplir els requisits establerts en l’article 32 de la Llei 40/15, d'1
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Aprovar la planimetria dels Mercats Periòdics de Sóller (dissabtes) i del Port de Sóller
(dijous), i del Mercat d’Artesania de Sóller (dissabtes), per a l’any 2021.
Aprovar la campanya ‘SOM A COMPRAR AL COMERÇ LOCAL’ per tal de
continuar amb les iniciatives de pla de xoc per a reactivar el comerç local, i preveure la
Tauler d'avisos
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Aprovar la sol·licitud a Demarcació de Costes a les Illes Balears per a la concessió
administrativa dels terrenys de domini públic marítim terrestre del solar “Mar Blau” del
Port de Sóller, per a ús d’aparcament municipal (zona d’ORA).

reserva de 5.250 hores d’estacionament a zona blava, que es distribuiran als comerços
del Mercat Municipal i tendes d’alimentació situades al centre del municipi i les que
estiguin afectades per la zona ORA, per obsequiar als seus clients amb la finalitat de
promoure la compra en el comerç local.
Concedir al sr. M. A. C., una primera pròrroga de 12 mesos de termini, finalitzant el
període per executar les obres el proper dia 7 de desembre de 2.021, per a la
construcció d'habitatge amb piscina situada al carrer Mestral, 36.
AUTORITZAR a C. i A. R. V., el projecte d'execució per a les obres del projecte de
reforma de l'edificació situada a la Plaça Constitució 15A i 16.
Concedir llicència a D. F. H., per a les obres del projecte bàsic i d'execució de
rehabilitació i consolidació parcial de vivenda unifamiliar, construcció de piscina i
demolició d'edificacions annexes, al carrer de Reverend Miquel Rosselló, 24.
Concedir a la sra. C. B. B., una primera pròrroga de 12 mesos determini , finalitzant el
període per executar les obres el proper dia 21 de juliol de 2.022, per a les obres del
projecte de construcció de vivenda unifamiliar i piscina, al carrer de Mestral, 34.
Concedir llicència a A. B., per a les obres del projecte de reforma de vivenda i
construcció de piscina al carrer de Poetessa Francesca Alcover 79.
Aprovar la primera certificació de pavimentació, condicionament, supressió de barreres
arquitectòniques i serveis del C/ Bauçà.
Aprovar la factura número 844, corresponent a la certificació, per un import total
d’onze-mil vuit-cents noranta-sis mil euros amb trenta-set cèntims (11.896,37€) amb
l’I.V.A. inclòs.

La secretària

El President

Sóller, document signat electrònicament al marge
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Aprovar el pla de seguretat i salut presentat per part del contractista adjudicatari de les
obres de reparació de la coberta de l’edifici de la unitat bàsica de salut del Port de
Sóller.

