
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 20/02/2018

Hble. Sra. Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques,  

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 20 de febrer de 2018.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
13 de febrer de 2018.
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  0168/2018  al 
0183/2018,  dels dies 11, 13, 15 i 16 de febrer de 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  la  relació  de  factures  de  l'expedient  número  937/2018,  APROVACIÓ 
PROPOSTA DE DESPESES JUNTA DE GOVERN DE 20/02/2018,  per  import  de 
195.068,61 euros.

La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.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 938/2018, APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIÓ 
JUNTA DE GOVERN 20/02/2018, per import de 46.817,42 euros.
2.La temporalitat de la mesura adoptada mentre es solucionen per part dels negociats 
afectats les deficiències detectades i exposades per la Intervenció Municipal.
3.Donar compte al Ple de l'esmentat acord en la propera sessió.

Liquidació efectuades per ocupació de béns de domini públic amb taules i cadires i 
altres elements anàlegs no afectes a la zona Marítima-terrestre. Realitzades en funció de 
les declaracions dels titulars dels locals comercials, la informació d'anys anteriors i les 
investigacions dels serveis tècnics d´aquest Ajuntament.
Atesa  la  proposta  d'acords,  confeccionada  pel  negociat  d'Intervenció,  la  Junta  de 
Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer:  Aprovar  la  liquidació  efectuada,  corresponents  a  l'exercici  2.017, 
(TACA201705COMPLEMENTÀRIA), per un import conjunt de 969,80 € segons el 
detall que s'adjunta al present acord, en forma de llista.
Segon: Notificar en forma el present acord als interessats i als negociats afectats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Concedir  la  bonificació  del  60% sobre  l’import  de  l’I.B.I.  de  naturalesa  urbana  o 
rústica, exercici 2018, al titular següent, relacionat per l habitatge que s’indica:
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Titular Situació habitatge Ref.cadastral

M.  M. P. M. C/ Bèlgica, 3 Esc 3 PBJ E 4060015DE7046S0003TY

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària. ACORDA:
Primer.- Aprovar la signatura del Conveni de col·laboració interinstitucional per a la 
posada en marxa d’un Centre d’Igualtat i Assessorament per a les Dones –Espai de 
dones Sóller- a la part forana de l’illa de Mallorca, entre el Consell Insular de Mallorca 
i l’Ajuntament de Sóller
Segon.- Delegar en el Sr. Batle per a la seva signatura
Tercer.- Notificar-ho a les persones interessades i al negociats afectats.

La  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària,  ACORDA:  la 
desestimació de la bonificació del seixanta per cent de la quota de l'Impost de l'IBI de  
naturalesa urbana o rústica, exercici 2017, al Sr. G. M. C.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: Aprovar la 
bonificació del cinquanta per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica  del  vehicle  turisme  Toyota  Prius  Advance  amb matrícula  5581GTL.,  per 
vehicles elèctrics, híbrids i/o que utilitzin per el seu funcionament exclusivament fonts 
d'energia no contaminant. Aquest acord tendrà efectes a partir de l'exercici 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: Aprovar la 
bonificació del cinquanta per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica del vehicle turisme BMW i3 amb matrícula 3801KCW, per vehicles elèctrics, 
híbrids  i/o  que  utilitzin  per  el  seu  funcionament  exclusivament  fonts  d'energia  no 
contaminant. Aquest acord tendrà efectes a partir de l'exercici 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: Aprovar la 
bonificació  del  per  cent  per  cent  de  la  quota  de  l'Impost  sobre  vehicles  de  tracció 
mecànica del vehicle turisme Seat 127 amb matrícula IB-5083-D, per tenir més de 25 
anys d'antiguitat  o  amb matrícula  històrica.  Aquest  acord tendrà efectes a  partir  de 
l'exercici 2018.

Ateses les nòmines presentades pel negociat de Tresoreria, corresponents
a gratificacions pels treballs realitzats fora de l’horari normal de feina, pel personal
d’aquest Ajuntament, durant el mes de febrer de 2018, per una quantitat de MIL
VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
(1.855,53  €),  la  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària, 
ACORDA: Aprovar el seu abonament”.

Ateses les nòmines presentades pel negociat de Tresoreria, corresponents a
gratificacions pels treballs realitzats fora de l’horari normal de feina, pel personal de la 
Policia
Local  d’aquest  Ajuntament,  durant  els  mesos  de  Gener  i  Febrer  de  2018,  per  una 
quantitat de
SETZE  MIL  DOS-CENTS  CINQUANTA-SET  EUROS  AMB  DOS  CÈNTIMS 
CÈNTIMS
(16.257,02  €),  la  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària, 
ACORA: Aprovar el seu abonament”.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, Acorda:
1.Adjudicar el contracte del servei de redacció del projecte de rehabilitació del teatre 
‘Defensora Sollerense’ a l’equip d’arquitectes format per P. F. G. i J. R. G. G.
2.Notificar  el  present  acord  als  adjudicataris  emplaçant-los  per  a  la  signatura  del 
contracte en el termini màxim de quinze dies a comptar a partir del dia següent al de la 
notificació de l'adjudicació.

Ateses les sentències 356/2017 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears 
Sala  Contenciosa  Administrativa  de  25  de  juliol  de  2017,  i  472/2016  del  Jutjat 
Contenciós-Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca de 5 de desembre de 2016, en 
relació al Procediment Ordinari 46/2014, interposat per Extension Arquitectura y Media 
SL.
Atès que l'import de la sentència de la part corresponent a l'Ajuntament és de 9227,56€, 
dels quals 8304,80€ es fa càrrec la companyia asseguradora, la Junta de Govern Local,  
per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- Ingressar al Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca, la 
quantitat de 922,76 euros, corresponent a l'import de la sentència.
Segon.- Comunicar-ho als interessats i negociats afectats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Concedir la bonificació del 40% sobre l’import de l’IBIU de naturalesa urbana, exercici 
2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

F. J. F. M. C/  Bernadí  Celià,  pintor  12  – 
07100 Sóller

07061A004010370000KK

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Concedir la bonificació del 40% sobre l’import de l’IBIU de naturalesa urbana, exercici 
2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

M. M. F. G. Vial 73. Camí vell des Port, 4 – 
07100 Sóller

07061A002003030000KM

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir la bonificació del 40% sobre l’import de l’IBIU de naturalesa urbana, exercici 
2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:

Titular Situació habitatge Ref. cadastral

M. P. F. C/ Murterar, 42 – 07100 Sóller 07061A004008190000KY

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir la bonificació del 40% sobre l’import de l’IBIU de naturalesa urbana, exercici 
2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

J. M. P. U. Camí de Can Tinet, 6 – 07100 Sóller 07061A005005920000KD
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La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir la bonificació del 40% sobre l’import de l’IBIU de naturalesa urbana, exercici 
2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

M. V. M. C. Camí des Murterar, 31 – 07100 Sóller 07061A004029160002BK

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Concedir la bonificació del 40% sobre l’import de l’IBIU de naturalesa urbana, exercici 
2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

M. A. R. P. Vial 65. Ca n'Amador, 8 – 07100 Sóller 07061A002002360000KT

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir la bonificació del 40% sobre l’import de l’IBIU de naturalesa urbana, exercici 
2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

F. B. Ll. C/ Camp Llarg, 71 baixos – 07100 Sóller 52250A8DE7052S0001RO

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir la bonificació del 40% sobre l’import de l’IBIU de naturalesa urbana, exercici 
2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

B. V. D. Camí Can Guida, 10 – 07100 Sóller 07061A004004040000KB

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir la bonificació del 40% sobre l’import de l’IBIU de naturalesa urbana, exercici 
2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:

Titular Situació habitatge Ref. cadastral

L. D. M. Camí Son Blanco, 13 – 07100 Sóller 07061A003000400001LX

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir la bonificació del 40% sobre l’import de l’IBIU de naturalesa urbana, exercici 
2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

C. S. C. Camí Sa Figuera, 73 07061A004004090000KL

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir la bonificació del 40% sobre l’import de l’IBIU de naturalesa urbana, exercici 
2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

M. .Ll. S. C. Vial 23. Camí Sa Figuera, 6 07061A004004120000KL
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La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir la bonificació del 40% sobre l’import de l’IBIU de naturalesa urbana, exercici 
2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

J. L. S. R. C/ Son Pons 11 – 07100 Sóller 07061A005000460000KD

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir la bonificació del 40% sobre l’import de l’IBIU de naturalesa urbana, exercici 
2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

B. P. M. Vial 23, «Can Tes» 8 – 07100 Sóller 5225023DE7052N0001XQ

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir la bonificació del 40% sobre l’import de l’IBIU de naturalesa urbana, exercici 
2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

B. P. E. Vial 13 «Can Tes», 3A 5225026DE7053N0001EQ

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir la bonificació del 40% sobre l’import de l’IBIU de naturalesa urbana, exercici 
2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:

Titular Situació habitatge Ref. cadastral

M. F. M. Camí des Murterar, 28 – 07100 Sóller 07061A004023180000KP

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir la bonificació del 40% sobre l’import de l’IBIU de naturalesa urbana, exercici 
2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

B. V. F. Camí den Bou, 15 – 07100 Sóller 07061A004023770000KA

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir la bonificació del 40% sobre l’import de l’IBIU de naturalesa urbana, exercici 
2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

C. F. V. C/ Son Blanco, 8 – 07100 Sóller 07061A003005010000KT

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir la bonificació del 40% sobre l’import de l’IBIU de naturalesa urbana, exercici 
2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

M. D. C. F. Vial 64. «Ses Argiles» 25 – 07100 Sóller 07061A002006940000KD

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
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Concedir la bonificació del 40% sobre l’import de l’IBIU de naturalesa urbana, exercici 
2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

F. C. V. Camí Can Guida, 8 – 07100 Sóller 07061A004003770000KQ

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir la bonificació del 40% sobre l’import de l’IBIU de naturalesa urbana, exercici 
2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

J. F. S. Camí des Garrigó, 1 – 07100 Sóller 07061A004006890000KW

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir la bonificació del 40% sobre l’import de l’IBIU de naturalesa urbana, exercici 
2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:

Titular Situació habitatge Ref. cadastral

C. B. R. Camí de Ses Argiles, 3 – 07100 Sóller 07061A004003210000KM

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir la bonificació del 40% sobre l’import de l’IBIU de naturalesa urbana, exercici 
2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

F. C. P. Camí de ses Fontanelles, 1 – 07100 Sóller 07061A004008720000KX

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir la bonificació del 40% sobre l’import de l’IBIU de naturalesa urbana, exercici 
2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

A. P. R. C/ Son Blanco, 12 – 07100 Sóller 07061A003000570000KO

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir la bonificació del 40% sobre l’import de l’IBIU de naturalesa urbana, exercici 
2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

C. B. S. C/ L'Ofre, 6 – 07100 Sóller 5121302DE7052S0001WO

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i  greu necessitat,  (  beca transport  persona amb 
discapacitat) a M. M. M. C. amb DNI: 78181502V per la quantitat de 800€

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.-  Aprovar el  següent  expedient de  sol·licitud de  particular  de  bonificació de 
taxes municipals:
Núm. exp. Sol·licitant Bonificació
967/18 M.ª C. C. B.          *
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*75% de la taxa de fems ( Ref: 029500030000)
Percentatge de la quota variable del servei d'aigua potable i del percentatge de la quota 
variable del servei de clavegueram ( d'acord amb la tarifa vigent en cada moment). Nº 
Contracte subministrament: 2152
Segon.- Es farà efectiva a partir de la propera facturació.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir a Muleta Costa De Deià S.L. (B07738453) la pròrroga de la llicència d'obres 
atorgada en data 5 de desembre de 2014 per a reforma d'habitatge a la parcel·la 509 del 
polígon 1,  que finalitzarà dia 5 de juny de 2018, de conformitat  amb la normativa 
vigent i amb les condicions generals de la llicència.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Adjudicar el contracte menor de les obres de pavimentació i adequació de diversos 
carrers del casc antic a l’empresa Vías y Obras Públicas S.A.
2.L'import  total  del  contracte  és  de  trenta-tres  mil  tres-cents  deu  euros  amb 
vuitanta-nou cèntims (33.310,89 €) amb l'I.V.A. inclòs.
3.Les obres es desenvoluparan d'acord amb el projecte elaborat pels Serveis Tècnics i 
baix la seva supervisió.
4.El contractista presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l'Obra ajustat a l'Estudi de 
Seguretat i Salut del Projecte perquè l'Ajuntament l'aprovi previ informe dels Serveis 
Tècnics Municipals.

La secretària.                                                 El Batle

Sóller, document signat electrònicament al marge
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