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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 9/12/2020.
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 9 de desembre de 2020.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 2
de desembre 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 2071/2020 al
2145/2020, dels dies 30 de novembre i 1, 3 i 4 de desembre de 2020.

Resoldre l'objecció formulada per la intervenció municipal i procedir al reconeixement
de l'obligació de les despeses i/o factures.
Desestimar la sol·licitud de bonificació i/o exempció tributària de la Taxa de recollida i
eliminació de fems i residus sòlids urbans i l'Impost de bens immobles a 'Inmuebles
Ram d'espígol S.L
Adjudicar a l'empresa Cooltra Motos S.L. el contracte de subministrament de tres
motocicletes per a la policia local (arrendament sense opció de compra) per un import
màxim de cinquanta-quatre mil tres-cents seixanta-dos euros amb vuitanta-vuit cèntims
(54.362,88€) amb l’I.V.A. inclòs.
L’aprovació de les liquidacions per un import total de 4.159,40€.
Aprovar una ajuda econòmica d'urgent i greu necessitat, ( activitat esportiva, voley) de
160€ a S. S. P. R. amb DNI: 43127507T.
Aprovar la signatura dels convenis de col·laboració entre l'Ajuntament de Sóller, els
col·lectius del Firó i l' Associació Cultural d'Esclatabutzes de Sóller.
AUTORTIZAR a Sagitta Baleares, S.L., per a les obres del projecte d'execució per a
la construcció d'aljub, al polígon 4 parcel·la 491.
Concedir llicència a J. M. F. M., per a les obres del projecte de reconstrucció parcial de
balco edificació plurifamiliar, carrer Romaguera, 26, 1º-B.

Tauler d'avisos
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Aprovar la relació de factures de l'expedient APROVACIÓ PROPOSTA DE
DESPESES, per import de 104.285,89 euros,
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