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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 06/04/2022.
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 6 d’abril de 2022
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
30 de març de 2022.
Aprovar la relació de factures de l'expedient número 2225/2022, APROVACIÓ
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 31.687,70 euros.
Resoldre l'objecció formulada per la intervenció municipal i procedir al reconeixement
de l'obligació de les despeses i/o factures.

Sol·licitud de compensació dels danys ocasionats al bany de la seva vivenda per les
arrels dels arbres de la zona pública del Polvorí des Cingle, per un import de 634,70€.
Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. M. C. V., en representació del Sr. D. L.
V., en dates 19 de maig i 23 de novembre de 2021.
Contracte de subministrament de material de ferreteria. Requerir a l’empresa R. F. P.
perquè presenti, en el termini de deu dies hàbils, la documentació establerta a la
clàusula 16ena del plec de clàusules administratives.
Contracte de serveis per dinamitzar taula d’igualtat en relació al Pacte d’Estat contra la
violència de gènere. Adjudicar el contracte menor de Serveis a l'empresa GRUPO DE
EDUCADORES DE CALLE Y TRABAJO CON MENORES (GREC).
Aprovar el següent expedient de sol·licitud de particular de bonificació de taxes
municipals:
Sol·licitant Bonificació
A. R. J.
*
Concedir una Ajuda econòmica UGN a H. L. de 357,60€ en concepte de menjador
escolar.
Concedir una Ajuda econòmica UGN a Y. L. de 800€ en concepte de lloguer.
AUTORITZAR a J. O. S. i M. B. K. S., representats per Illeslex, S.L.P., per a les
modificacions durant el transcurs de les obres del projecte de reforma de vivenda
situada al carrer de Sa Lluna, 95.

Tauler d'avisos
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Aprovar la signatura del present conveni de cessió temporal del caparrot «Miquel
Llaunes» per part del Grup Serra a l’Ajuntament de Sóller.

Concedir llicència a I. C. C., representada per M. B. B., per a les obres del projecte de
rehabilitació, consolidació i nova divisió de 3 habitatges en edifici entre-mitgeres al
carrer de Mallorca 1 i carrer de Sant Ramon de Penyafort 9A i 9B.
AUTORITZAR a Union Concept, S.L., representada per J. M. P., les modificacions
durant el transcurs de les obres del projecte de construcció de piscina, al carrer de Real,
15.
Concedir la bonificació del 80% sobre l’import de l’I.B.I. de naturalesa urbana o
rústica, exercici 2022, al titular següent, relacionat per l habitatge que s’indica:
Titular
Situació habitatge
Ref. cadastral
M. V. S.

C/ Germà Bianor, 5

5416405DE7051N0004WP

Devolució parcial de la bestreta de la subvenció concedida pel SOIB Visibles 2019.
Aprovar la devolució parcial de la bestreta de la subvenció aprovada i rebuda del SOIB
Visibles 2019 per import de 1.861,59 €.
Adjudicar el contracte de reforma interior, instal·lacions i millora de l’eficiència
energètica del gimnàs de la planta 2ona del poliesportiu municipal de Son Angelats per
un import total de seixanta-sis mil cent vint-i-set euros amb sis cèntims (66.127,06€)
amb l’I.V.A. inclòs.
Aprovar l’expedient de modificació del contracte de les obres de reforma interior,
d’instal·lacions i millora de l’eficiència energètica del poliesportiu de Son Angelats per
un import total de cent vint-i-un mil cinc-cents dinou euros amb vuitanta-vuit cèntims
(121.519,88€) amb l’I.V.A. inclòs.

El President

Sóller, document signat electrònicament al marge

Tauler d'avisos
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