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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 23/12/2020.
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 23 de desembre de 2020.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
16 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 2164/2020 al
2207/2020, dels dies 14, 15, 16 i 18 de desembre de 2020.

L’aprovació de la devolució a l’empresa PISCINAS Y MANTENIMIENTOS
MALLORCA, de l'import de 366,50 €, de l'Impost sobre construccions,
instal·lacions i Obres de l'exercici 2020.
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
M. R. L.

Matrícula
1872FGT

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
M. C. A.

Matrícula
7787HRN

Anul·lar el Conveni de col·laboració amb l'entitat Promusica Chorus per a l'any
2020.
Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sóller i el Consell de
Mallorca per dur a terme actuacions d'inversió.
Convocatòria de subvencions 2020 per a la reactivació econòmica per la crisi
derivada de la COVID 10, en matèria de sostenibilitat i eficiència urbana. Tramitar
la sol·licitud tal i com s'especifica a les bases de la convocatòria per a la realització
de les obres reflectides a la memòria tècnica.
Aprovar el projecte de les obres de rehabilitació de l’immoble municipal
‘Defensora’.
Tauler d'avisos
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Aprovar la signatura del Nou Conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes
Balears i l’Ajuntament de Sóller per millorar l’oferta de places públiques de
primer cicle d’educació infantil i les condicions educatives de la primera infància.

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 2.462,75
euros.
Aprovar una ajuda econòmica d'urgent i greu necessitat, (transport per menor amb
discapacitat) de 486€ a Y. C. amb DNI: X3758480G.
Aprovar inicialment el llistat de sol·licitants per a l'assignació de vacants en el Mercat
periòdic de Sóller i del Port de Sóller durant l’exercici 2021.
Desestimar la sol·licitud de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. J. D. B., per la
compensació dels danys ocasionats a la seva motocicleta per una cadena a l’entrada de
l’edifici de Ses Escolàpies, per incomplir els requisits establerts en l’article 32 de la
Llei 40/15, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Concedir llicència a l’entitat Falguera Inversions, S.L., per a les d’obres i el permís
d’instal·lació de l’activitat de “Ampliació a Hotel de Ciutat” del projecte bàsic de
reforma i ampliació d’un hotel de 2* a Hotel de Ciutat de 4*, al carrer Castanyer, 2.

La secretària

El President
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Tauler d'avisos

