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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 2/12/2020.
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 2 de desembre de 2020.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
25 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 2010/2020 al
2070/2020, dels dies 23, 24, 25, 26 i 27 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.
Autoritzar la compensació del deute reconegut pendent al senyor A. V. P. V., atès que a
la Tresoreria municipal existeix un manament de pagament pendent de satisfer.
Reconèixer a la Sra. A. M. el dret a la devolució d’ingressos indeguts pel concepte
tributari sanció de tràfic.
L’aprovació de la bonificació del per cent per cent de la quota de l'Impost sobre
vehicles de tracció mecànica del vehicle tot terreny Renault, model R-Jeep Wrangler
amb matrícula IB 9746 BF, per tenir més de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula
històrica.
L'aprovació de l'exempció corresponent a l'Impost sobre Béns Immobles de Naturales
Urbana dels propers exercicis, de les referències cadastrals 5422052DE7052S0001PO,
422072DE7052S0021SM, 5422072DE7052S0022DQ, 5422074DE7052S0001HO,
23008DE7062S0001TD, 6323096DE7062S0001WD y 07061A005005690000KW amb
efectes a partir de l'exercici 2021.
Desestimar la sol·licitud de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. A. V. R.,
per la compensació dels danys ocasionats a un dit del peu per un clavegueram al carrer
Santa Catalina, 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 signatura del conveni entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Sóller
pel desenvolupament d’activitats del catàleg d’activitats culturals del Consell de
Mallorca durant el període comprès entre l'1 de juliol de 2020 i el 30 de setembre de
2021 al municipi de Sóller.
Tauler d'avisos
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Aprovar la relació de factures de l'expedient APROVACIÓ PROPOSTA DE
DESPESES, per import de 22.964,20 euros.

Aprovar el següent expedient de sol·licitud de particular de bonificació de taxes
municipals:
Núm. exp. Sol·licitant Bonificació
7879/2020 M. C. G.
*
* 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 Serveis Socials relatiu a sol·licitud de exempció de
l’impost de circulació per discapacitat. L´exempció serà efectiva a partir del 2021.
Sol·licitant
Matrícula
M. A. B. E.
7155JJB
Concedir llicència a M. N. S. B., per a les obres del projecte de reforma i rehabilitació
de l'habitatge situat al carrer Alqueria del Comte, 44.
AUTORITZAR a T. A., pel projecte d'execució de rehabilitació de vivenda
unifamiliar i piscina, al carrer Sant Salvador, 4 de Biniaraix.
Concedir a la funcionaria P. R. M. en concepte d’Ajuda per Escolaritat 2020-2021, la
següent quantitat: 495,60'-euros.
Aprovar la signatura del conveni entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Sóller
pel desenvolupament d’activitats del catàleg d’activitats culturals del Consell de
Mallorca durant el període comprès entre l'1 de juliol de 2020 i el 30 de setembre de
2021 al municipi de Sóller.

Aprovar la signatura del conveni Proves esportives d’àmbit municipal. Aquesta
aprovació ha de tenir lloc abans de dia 31 de desembre de 2020.
Aprovar el projecte, redactat pels serveis tècnics municipals, de les obres d’adequació
de l’edifici municipal ubicat al C/ Sta. Teresa per adaptar-ho com a casal de joves.
Adjudicar el contracte menor de les esmentades obres a l’empresa
CONSTRUCCIONES FRANCISCO GALLEGO per un import màxim de
quaranta-set mil vint euros amb vuitanta-set cèntims (47.020,87€) amb l’I.V.A.
inclòs.
Adjudicar al contractista D. L. M. el contracte d’obres de condicionament d’una sala
de la planta baixa de l’edifici escolàpies per traslladar-hi l’arxiu municipal.
La secretària

El President

Sóller, document signat electrònicament al marge

Tauler d'avisos
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Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sóller i el
Club Esport Escolar Sóller, per al desenvolupament de l'Escola de Gimnàstica
Rítmica.

