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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 25/11/2020.
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 25 de novembre de 2020.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
18 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 1956/2020 al
2009/2020, dels dies 16, 17, 18, 19 i 20 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.
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 d’octubre fins el 15 de
novembre de 2020, per una quantitat de TRES MIL CINC-CENTS VUITANTA
EUROS (3.580'- €), 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 novembre de 2020, per una quantitat de ONZE
MIL SET-CENTS SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (11.707,50 €), 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 taxes
municipals:
Núm. exp. Sol·licitant Bonificació
7548/2020
I. M. P.
*
* 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:
Núm. exp. Sol·licitant

Bonificació
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Aprovar la relació de factures de l'expedient número 7705/2020, APROVACIÓ
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 61.782,06 euros.

7615/2020

A. L. 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).
Aprovar el següent expedient de sol·licitud de particular de bonificació de taxes
municipals:
Núm. exp. Sol·licitant Bonificació
7618/2020 A. A. F.
*
*75% de la taxa de fems ( Ref:03090021BJ00)
Posar a disposició de l’Institut d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals
l’immoble descrit a continuació per un import de 1.494,57€ / mes.
Referència cadastral

4256704DE7045N

Titular:

Tresoreria General de la Seguretat Social.

Ubicació

C/ Canonge Oliver, 14

Superfície útil

231m2

Preu m2

6,47€

Preu lloguer / mes

1.494.57€

AUTORITZAR a F. C., la modificació, en el transcurs de les obres, del projecte de
reforma parcial de vivenda i construcció de piscina a la parcel·la 227 del polígon 1.
DENEGAR a P. R. M. i M. I. Q., l'autorització al projecte d'execució de la llicència per
a la construcció de vivenda unifamiliar aïllada i piscina al carrer de Tramuntana, 20.
Sol·licitar una pròrroga dels terminis establerts a la convocatòria pública de
subvencions per dur a terme accions en matèria de protecció i conservació del
patrimoni cultural dels ens locals de les Illes Balears (programa operatiu FEDER 2014 2020), fins a dia 31 de desembre de 2022.
Aprovar la Incorporació de romanents de crèdits, per un import de 639.092,90€.
La secretària

El President

Sóller, document signat electrònicament al marge
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Desestimar la sol·licitud de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. M. A. F.,
per la compensació dels danys ocasionats per una caiguda a la plaça Constitució, per
incomplir els requisits establerts en l’article 32 de la Llei 40/15, d'1 d'octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic.

