
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 20/03/2018
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 març de 2018.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
13 de març 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  0237/2018  al 
0251/2018,  dels dies 10, 12, 13 i 16 de març de 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  la  relació  de  factures  de  l'expedient  número  1598/2018,  APROVACIÓ 
PROPOSTA DE DESPESES JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA 20/03/2018, per 
import de 257.473,53 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 1600/2018, APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIÓ 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 20/03/2018, per import de 59.788,87 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.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar la 
devolució de la part corresponent a ICIO del rebut 832424, i posterior compensació 
amb el rebut 940109, pel mateix import de 5.562,53 €.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Designar  els  següents  representants  de  l’Ajuntament  que  formaran  part  de  la 
Comissió Mixta de Seguiment i Control del Conveni de Col·laboració subscrit amb el 
Consorci  Borsa  d’Allotjaments,  autoritzant  a  cadascun  d’aquests  a  delegar  la  seva 
assistència  en  cas  d’absència,  malaltia,  vacances  o  qualsevol  altre  impossibilitat 
accidental, en els suplents que es nomeni d’entre el funcionariat de l’Ajuntament:
J. S. S.. Batle-President, com a president de la comissió
G. B. C.. Arquitecte municipal.
A. Q. Cifre. Tècnic arxiu municipal com a secretari de la comissió.
2.Comunicar  el  present  acord  al  Consorci  per  a  la  Millora  de  les  Infraestructures 
Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca.

Pagament duplicat d'una denuncia per infracció de trànsit, liquidada primerament amb 
l'imprès  del  butlletí  núm.  0648002882684  a  l'empresa  Pública  SÓLLER  2010  i 
posteriorment  amb  la  notificació  de  denuncia  de  la  Policia  Local,  expedient 
20170000002845, per import de 40 €, i al haver efectuat el pagament d’un ingrés de 
Dret  Públic  de  caràcter  municipal  i  posteriorment  s’ha  posat  de  manifest  la  no 
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procedència de dit ingrés, aportant els justificants que acrediten el pagament.
Aquesta Unitat de Recaptació ha constatat la procedència de la devolució.
2.- FONAMENTS DE DRET
S'apliquen els següents preceptes legals a l'expedient:
•Article 14.1 a) del R.D. 2/2004 de 5 de Març, pel qual s’aprova el  TR de la Llei 
d’Hisendes Locals.
Article 32 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar la 
devolució a l'interessat per un import de 40 €.

Pagament per duplicat d’un ingrés de Dret Públic de caràcter municipal.
L'interessat/da han sol·licitat formalment que es procedeixi a efectuar la devolució de 
l'ingrés duplicat, adjuntant els justificants que acrediten el pagament.
Aquesta Unitat de Recaptació ha constatat la vertadera duplicitat del pagament.
2.- FONAMENTS DE DRET
Al present expedient se li aplica els següents preceptes legals:
-Article  14.1 a) del R.D. 2/2004 de 5 de Març, pel qual s’aprova el  TR de la Llei  
d’Hisendes Locals.
-Article 32 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
-Article  7  del  R.D.  1163/1990,  pel  qual  es regula  el  procediment  per  la  devolució 
d’ingressos indeguts.
-Article 34 i següents de l’Ordenança General de Recaptació.
La devolució de l'ingrès indegut, es durà a terme mitjançant transferència bancaria al 
compte facilitat pel l'interessat/da.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar la 
devolució al interessat/da, per un import de 58,60 €.

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 el mes de Març de 2018, per una quantitat de 
QUATRE MIL DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS 
(4.291,25  €),  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 
d’aquest Ajuntament, durant el mes de març de 2018, per una quantitat de DOS MIL 
QUATRE-CENTS  SEIXANTA  SET  EUROS  AMB  SETANTA-UN  CÈNTIMS 
(2.467,71 €), la Junta de Govern Local Local, per unanimitat i en votació ordinària, 
ACORDA: aprovar el seu abonament”.

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:
Titular Situació habitatge Ref.cadastral

A. C. O. C/ Mar, 12 Esc 1 P01 A 5225030DE7052N0003FE

Atesa  la  nòmina  presentada  pel  Negociat  de  Tresoreria,  corresponent  a  ajudes 
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assistencials  al  personal  d’aquest  Ajuntament,  per  un  import  de  CINC  MIL 
NOU-CENTS SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (5907,22 € ). La Junta de 
Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària,  ACORDA:  aprovar  el  seu 
abonament”

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Primer: Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (beca de transport per a 
persones amb discapacitat) a F. A. S. amb DNI: 43135464E per la quantitat de 800€.
Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.

La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Primer.-  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 2019.
Núm. Exp. Sol·licitant Matrícula
1462/2018 A. A. L.  2747JNS
Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.

Ateses  les  quanties  recaptades  i  facturades  per  l'entitat  NIVI  que  es  relacionen  a 
continuació:
PERÍODE RECAPTAT  INGRESSAT AL BANC  FACTURAT PER NIVI

GENER 2018  1.160,00  556,45  603,55

TOTAL  1.160,00 556,45  603,55

Es  tramita  el  present  expedient  de  compensació,  de  tal  manera  que  la  factura 
000001-2018 presentada per l'empresa Nivi Gestiones España, S.L. relativa al mes de 
gener de 2018 ha de ser compensada amb el total recaptat dins el mes esmentat.
Per  tot  el  que  s'ha exposat,  la  Junta de  Govern Local,  per  unanimitat  i  en votació 
ordinària, ACORDA: aprovar la compensació de 603,55 € corresponents al total de la 
factura presentada per l'empresa Nivi del mes de gener de 2018 amb l'import recaptat 
de les multes a estrangers i en virtut del Conveni d'adhesió esmentat, que han suposat 
un total de 1.160,00 €.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Aprovar  la  realització  del  projecte  d'activitat  no  permanent  menor  de  promoció 
municipal XIX Cursa de Muntanya Vall de Sóller.
2.Encomanar la execució i supervisió de l'esmentada activitat al Club de Muntanya i  
Escalada Sóller (CMES), incloses les inscripcions dels participants i la recaptació dels 
ingressos i despeses que se'n derivin.
3.Tramitar les diferents sol·licituds d'autorització de l'activitat davant la Conselleria de 
Medi ambient del Govern de les Illes Balears i el Servei d'Activitats Classificades del 
Consell de Mallorca, en aplicació de la llei 7/2013 de règim jurídic d'instal·lació accés i 
exercici d'activitats a les Illes Balears.
4.Notificar l'acord al CMES i els 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:
Titular Situació habitatge Ref.cadastral
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P. L. A. F. C/Isabel II, 77 Esc A PBJ B1 5517101DE7051N0101BP

Pagament per duplicat d’un ingrés de Dret Públic de caràcter municipal.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar la 
devolució al interessat/da, per un import de 56,60 €.

Pagament duplicat, en el moment que s'efectuaven els canvis de titularitat dels bens.
CONTRIBUENT: WORLD TOURNAMENT OF CHAMPIONS S.L.
CONCEPTE I EXERCICI: 1ER. TRIM. FEMS 2017.
REFERÈNCIES: 014100180000 I 014100200000.
NÚMS. DE REBUTS: 873175 I 868764
IMPORTS: 2.048,20 € I 410 €.
ACTUAL  PROPIETARI:  JLM  MALLORCA,  S.L.  (EXPLOTADOR  DE 
L'ACTIVITAT- ALVOTEL MALLORCA S.L.).
La Junta de Govern Local , per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar la 
devolució a l'interessat, per un import total de 2.458,20 € .

Devolució d'ingrés indegut per pagament duplicat.
CONTRIBUENT: ESTRUCTURA MEDIO AMBIENTAL, S.L.
CONCEPTE I EXERCICI: I.B.I.U. 2017 - PLAÇ 2 .
REFERÈNCIA: 32288247
NÚM. DE REBUT: 891427
IMPORT: 297,92 €.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar la 
devolució al interessat/da, per un import de 297,92 €.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar la 
devolució a la Fundació Deixalles, de l'import de 100,15 €, de l'Impost d'Activitats 
Econòmiques de l'exercici 2017.

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

E. B. M. Camí Pujol d'en Banya, 10 – 07100 Sóller 07061A005004690000KZ

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. G. G. Camí  Son  Sales,  8  –  07100 
Sóller

4926007DE7042N0001YB

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
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I. M. T. C. Camí de Ses Argiles, 14 – 07100 Sóller 07061A003001080000KY

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. S. Camí Can Tamany, 5B – 07100 Sóller 07061A002002030000KL

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. N. J. C. Accés Cals Panerers, 10 – 07100 Sóller 07061A004024320000KJ

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. M. C. Camí des Murterar, 37 – 07100 Sóller 07061A004007450000KJ

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. M. Z. A. Camí  d'en  Bou  39A ,  1er  –  07100 
Sóller

07061A004002790001L
H

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

S. S. O. C/  Poetessa  Francisca  Alcover,  78  –  07100 
Sóller

07061A002001330000K
B

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. Q. C. Camí  de  Ses  Marjades,  1  –  07100 
Sóller

07061A004023010001LM

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:
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Titular Situació habitatge Ref. cadastral

J. F. B. Camí de Can Prebe, 8 – 07100 Sóller 5925848DE7052N0001IQ

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. B. C. Camí de Can Prebe, 5 – 07100 Sóller 07061A004006970000KQ

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

E. V. C. O. C/ Ca Na Nicolava, 26 – 07100 Sóller 07061A004012750001LI

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. P. F. Camí de la Villalonga, 2 – 07100 Sóller 07061A004004320000KU

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. R. C. Camí Can Guida, 2 – 07100 Sóller 07061A004002930000KK

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. R. P. Camí Can Flor, 2 – 07100 Sóller 07061A002005570000KF

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

P. J. F. S. Vial 64. «Ses Argiles», 5 – 07100 Sóller 07061A003004880003ZL

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:
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Titular Situació habitatge Ref. cadastral

J. C. A. Camí de Ses Fontanelles, 8 – 07100 Sóller 07061A004008660000KK

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. R. P. Camí Sa Figuera, 44 – 07100 Sóller 07061A004003010000KS

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

R. B. Accés Cals Panerers A, 23 – 07100 Sóller 07061A004008250000KP

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. C. B. Camí Can Tinet, 2 – 07100 Sóller 07061A005005930000KX

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. D. B. C. C/ Ses Argiles, 30A – 07100 Sóller 07061A003000530000KL

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. N. S. Camí Camp Llarg, 53 – 07100 Sóller 4925501DE7042N0001DB

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. G. S. Camí de Ca s'Arena, 6 – 07100 Sóller 07061A004024720000KH

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:
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Titular Situació habitatge Ref. cadastral

M. A. Z. A. Camí d'en Bou, 37 baixos – 07100 Sóller 07061A004002790002BJ

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. C. P. Camí de Biniaraix, 7. Cas Fiols – 07100 Sóller 07061A004007940000KQ

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1. Autoritzar el Mercat ocasional en el període de Setmana Santa 2018, els dies 29 i 30 
de  març  i  el  2  d’abril  de  2018,  a  la  Plaça  Constitució,  sobre  l'Alameda i  els  seus 
voltants, i amb l’horari determinat a l’ordenança reguladora: de 9 a 14 hores.
El dia 1 d’abril, dia de Pasqua, no es considera avinent muntar cap tipus de parada atès 
que en el mateix emplaçament té lloc ‘l’Encontre’.
El muntatge de les parades i la descàrrega de productes s'ha d'efectuar entre les 6 i les 9  
hores i  la  càrrega i  neteja  entre  les 14 i  les 15 hores.  Durant les hores restants es 
prohibeix l'entrada i sortida de vehicles a l'espai acotat.
2. Es distribuiran els espais per ordre d’entrada de la sol·licitud, i donant prioritat als  
artesans acreditats. La distribució de l’espai la designarà el funcionari encarregat en el 
moment del muntatge.
3. Notificar-ho als Serveis Econòmics per aprovar i tramitar els cobros corresponents i  
als departaments afectats.

Padró de la Taxa per llocs, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats 
a  terrenys  d'ús  públic,  mercats  ocasionals,  de  l'exercici  corresponent  a  l'any  2018, 
annex 2.
Vista la documentació presentada, la Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació 
ordinària, ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment el padró esmentat per import total de VINT-I-DOS MIL 
NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS I SETZE CTS. (22.997,16 €) .
Segon. Exposar-lo públicament, al BOIB i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, per termini 
de 15 dies hàbils. En cas de què no se presentin reclamacions durant aquest termini 
l'acord esdevindrà definitiu.
Tercer.- Considerar-lo definitivament aprovat en el cas que no es presenti cap tipus de 
reclamació durant l'esmentat termini d'exposició al públic.
Quart.-Comunicar aquest acord als negociats afectats.”

La secretària.                                                 El Batle

Sóller, document signat electrònicament al marge

Tauler d'avisos
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