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EXTRACTES JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 22/09/2015 

 

 

-   S'acorda, per unanimitat, aprovar l'acta de la sessió anterior, de dia 15 de setembre de 2015. 

 

-  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 núm. 526/2015 al núm. 558/2015, dels dies 

15, 16, 17, 18 i 21 de setembre de 2015. 

 

- S'acorda, per unanimitat, aprovar una proposta de despeses per import total de  60.536,27 €. 

 

- S'acorda, per unanimitat, resoldre l'objecció formulada per la intervenció municipal i procedir al 

reconeixement de l'obligació de les despeses i/o factures relacionades a l'expedient, per un import 

total de 116.339,93 €. 

 

- S'acorda, per unanimitat, resoldre l’informe formulat per la Intervenció municipal i reconèixer 

l’obligació de les despeses i/o factures de data 22/09/2015, per import total de 157.700,65€ 

(ACCIONA). 

 

-  S'acorda, per unanimitat,  la devolució de l'ingrés d'una multa de 40 € que tenia errada la data de la 

denúncia. 

 

-  S'acorda, per unanimitat, la devolució als contribuents que han efectuat el pagament per duplicat 

d’un ingrés de Dret Públic de caràcter municipal, per un quantia total de 181 euros. 

 

-  S'acorda, per unanimitat, l'aprovació de la nòmina corresponent a ajudes assistencials al personal 

d'aquest ajuntament. 

 

-  S'acorda, per unanimitat, contractar el servei de subministrament de material elèctric a l'empresa 

Grupo Electro-Stocks S.L. per un import màxim de deu-mil euros (10.000,00€), I.V.A. inclòs. 

 

-  S'acorda, per unanimitat, aprovar l'exempció de l'impost de circulació per minusvalidesa. Exp. 

64/2015 Serveis Socials. 

 

-  S'acorda, per unanimitat, concessió d'una ajuda econòmica d'urgent i greu necessitat. Exp. 68/2015 

Serveis Socials. 

 

- S'acorda, per unanimitat, aprovar bonificacions dels Serveis Socials sobre la tarifa del servei públic 

de l'Escola Infantil de Sóller. 

 



 

AJUNTAMENT 
DE 

SÓLLER 
(Illes   Balears)  
SECRETARIA 

 

 

- S'acorda, per unanimitat, la devolució de part de la subvenció concedida per la Conselleria de 

Turisme i Treball, per un import total de 2.301,90 € (Exp. 12/2015). 

 

- S'acorda, per unanimitat, aprovació de les liquidacions relatives a l'impost sobre Béns Immobles de 

Naturalesa  Urbana, 1er. i 2n. trimestre de l'exercici 2015. (Exp.49/2015). 

 

- S'acorda, per unanimitat, tramitar la sol·licitud de cooperació tècnica per a la redacció del projecte 

de construcció de les infraestructures necessàries per ubicar-hi diversos serveis municipals ( Exp. 

126/2015). 


