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EXTRACTES JUNTA DE GOVERN LOCAL  

ORDINÀRIA DE 30/06/2015 

 

El Sr. Batle, es declara constituïda la Junta  de Govern Local. La celebració de les sessions ordinàries es 

realitzarà setmanalment, els dimarts, a les 13 hores. 

 

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. 327/15 al 381/15, dels dies 5,8,9,15,16,17,18,22,23,24,25,26 de 

juny. 

S'acorda, per unanimitat, l'aprovació del Padró de Recollida Domiciliària de Fems corresponent al tercer termini 

de 2015, confeccionat per la unitat operativa de Rendes i Exaccions, per un import total de SIS-CENT DOS  

MIL VUIT-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÉNTIMS. (602.887,52 €) 

 

S'acorda, per unanimitat, aprovar una proposta de despeses per un import total de  221.866,74 €. 

 

S'acorda, per unanimitat, resoldre l’objecció formulada per la Intervenció municipal i reconèixer l’obligació de 

les despeses i/o factures, per un import total de 6.561,71 €. 

 

S'acorda, per unanimitat, aprovar la devolució als interessats que figuren a l’expedient 24/2015, pels conceptes, 

exercicis, imports i quanties que en el mateix s’indiquen, per un quantia total de 87,90 €. 

S'acorda, per unanimitat, aprovar de la devolució al Sr. Manfred Fritz Hoffmann, pel concepte, exercicis, 

imports i quanties que figuren a l’expedient 25/2015, per un quantia total de 134,24 € 

S'acorda, per unanimitat, aprovar la devolució a la Sra. Eva Mª Nonato Torres en representació del Sr. Sergi 

Pastor Van Norden,  pel concepte, exercicis, imports i quanties que figuren a l’expedient 27/2015, per un 

quantia total de 117,20 €. 

S'acorda, per unanimitat, aprovar la devolució al Sr. José Antonio De Toca García, pel concepte, exercici, 

import i quantia que figuren a l’expedient 28/2015, per un quantia total de 174,52 € 

S'acorda, per unanimitat, la devolució d'ingressos indeguts per duplicitat de la taxa de recollida domiciliaria de 

fems del quart trimestre de 2014 al Sr. Ramon Coll Oliver, i la posterior compensació per una quantia total de 

61 € 

S'acorda, per unanimitat, aprovar la devolució als interessats que figuren a l’expedient 30/2015 pels conceptes, 

exercicis, imports i quanties que en el mateix s’indiquen, per un quantia total de 423,27 €. 

S'acorda, per unanimitat, aprovar la devolució d'ingressos indeguts a la Sra. Catalina Oliver Scarxell, pel 

pagament d'un recàrrec dels rebuts números 719564 i 699949/2, quan els havia domiciliats a una sucursal 

bancària estrangera i hi va haver problemes amb la domiciliació, per un quantia total de 12,52 €. 

S'acorda, per unanimitat, aprovar la devolució a la Sra. Jeanne Marie Miquel per duplicitat en els pagaments 

dels rebuts d' IBIUL,  per un quantia total de 375,02 € 

S'acorda, per unanimitat, aprovar la devolució d'ingressos indeguts a la Sra. Maria Cristina Blasco de 

Villalonga, pel pagament de la taxa de recollida domiciliària de fems d'una vivenda situada al polígon 4 
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parcel·la 1997, a partir de l'any 2013, quan a aquesta parcel·la no hi existeix cap edificació, per un quantia total 

de 335,56 €. 

S'acorda, per unanimitat, aprovar l'expedient de contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat, 

per a l'adjudicació d'una pòlissa d'assegurances de responsabilitat professional d'autoritats, funcionaris i 

personal laboral per un import màxim de vint-i-cinc mil euros (25.000,00€). 

S'acorda, per unanimitat, autoritzar a la concessionària del servei d'aigües, Aqualia, la realització del projecte 

de dotació de xarxes d'aigua potable, clavegueram i pluvials a la zona del C/ Hort de Ses Ties i àrees 

confrontants per un import total de cent-un mil cent trenta-cinc euros amb dotze cèntims  (101.135,12 €) inclòs 

amb càrrec al Pla d'Inversions (l'article 17 del Plec de prescripcions tècniques inclòs al  contracte d'adjudicació 

de la gestió integral del servei municipal de subministrament d'aigua potable i clavegueram del municipi de 

Sóller signat amb data 20/04/2005). 

S'acorda, per unanimitat, aprovar una ajuda econòmica per Escoles d'Estiu per una quantia total de 790€. 

S'acorda, per unanimitat, autoritzar a l'Associació esportiva Karate Sóller la realització de l'activitat  

anomenada Exhibició de final de temporada 2014/2015, a realitzar el diumenge 5 de juliol de 2015 a les 19:00 

hores a la platja d'en Repic (davant l'hotel los Geranios)  

S'acorda, per unanimitat, sol·licitar l'adhesió a l'acord marc de col·laboració subscrit entre el ministeri 

d'hisenda i administracions públiques i la federació espanyola de municipis i províncies (FEMP) per promoure 

i facilitar el desenvolupament de la llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern a les entitats locals 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


