
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 3/04/2018.
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 3 d'abril de 2018.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
27 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  0298/2018  al 
0312/2018,  dels dies 26, 27 i 28 de març de 2018.

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

C. M. V. O. Ctra. Des Port 70 Esc 1 3º A 4047002DE7044N0009QH

La  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària,  ACORDA: 
l’aprovació de la bonificació del per cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles 
de  tracció  mecànica  del  vehicle  motocicleta  Yamaha  4FY XV750  amb  matrícula 
IB-5101-BN., per tenir més de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica. Aquest 
acord tendrà efectes a partir de l'exercici 2019.

Expedient instruït a ran d'instància presentada per la Sra. S. C. V., en representació de  
Papereria Calatayud, al·legant que ha liquidat la Taxa corresponent a la Llicencia per 
Ocupació  de  la  Via  Pública,  per  un  període  de  12  mesos,  quan  a  la  instància  de 
sol·licitud d'ocupació, constaven 6 mesos, per tant, sol·licita la devolució de la quantitat 
abonada de mes, per un import de 70,80 € . La Junta de Govern Local, per unanimitat i 
en votació ordinària, ACORDA: l’aprovació de la devolució a la interessada, per un 
import total de 70,80 euros.

Devolució d'ingrés per valor cadastral erroni.
CONTRIBUENT: MARIA T. B. LL.
CONCEPTE I EXERCICI: IBIRCAT 2017.
REFERÈNCIA: 07061A004025850000.
NÚM. DE REBUT: 886925.
IMPORT: 48,53 €.
La  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària,  ACORDA: 
l’aprovació de la devolució a la interessada, per un import de 48,53 €.

Requeriment de documentació per a l'adjudicació del contracte del servei de retirada 
d'arbrat mort i ressembra de nous exemplars.
la Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Classificar les ofertes presentades en el següent ordre decreixent:

Tauler d'avisos



Empresa Oferta econòmica
(60 Punts)

Termini execució
treballs (40 punts)

Punts

Melchor Mascaro S.A. 15.289,26€ 12,00 100,00

Logística  Urbana 
Ambiental S.A.

18.767,10€ 16,00 78,88

Vías  y  Obras  Públicas 
S.A.

19.628,10€ 17,00 74,97

2.Requerir a l’empresa Melchor Mascaró S.A. perquè presenti, en el termini màxim de 
10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà d’haver rebut la corresponent notificació, 
la documentació acreditativa d’estar al corrent amb les seves obligacions tributàries i  
amb la seguretat social.
3.De no complir amb aquest requeriment dins el termini assenyalat s'entendrà, d'acord 
amb l'article 151 del TRLCSP, que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en 
aquest cas a demanar la mateixa documentació al licitador següent, segons l'ordre en 
que hagin quedat classificades les ofertes.

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

G. À. M. C. Camí Son Blanco, 23 – 07100 
Sóller

07061A003000260001LL

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. A. C. C/ Ozonas, 35 – 07100 Sóller 07061A004012210000KQ

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. E. C. B. Camí  de  Can  Guida,  15  –  07100 
Sóller

07061A004003880000K
R

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. V. M. Camí de Sa Figuera, 115 – 07100 Sóller 07061A002002770000KD

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 
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2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

M. P. Ll. C/ Pau Noguera, 82 – 07100 Sóller 07061A004022280000KM

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. M. M. D. Camí  des  Rafal,  3  –  07100 
Sóller

07061A004023470000KY

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. L. M. C. Ctra. Fornalutx, 14 – 07100 Sóller 07061A004022070000KE

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. Q. F. Ctra. Desviament, 94 – 07100 Sóller 07061A002001520000KX

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

I. L. V. O. Camí  de  Son  Blanco,  7  –  07100 
Sóller

07061A003000540000KT

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. A. G. Ctra  Desviament,  23  –  07100 
Sóller

07061A005000390000KM

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. C. Camí de ses Fontanelles, 22 – 07100 Sóller 07061A004008960000KM

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

G. D. C. Camí  de  Cas  Patró  Lau,  14  –  07100 
Sóller

07061A004009790000KB

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. T. F. F. Camí  des  Murterar,  43  –  07100 
Sóller

07061A004023640000KD

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. T. D. Carreró del Forn, 5 – 07100 Sóller 07061A001001470000KS

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. M. D. Camí de Can Sanat, 7 – 07100 Sóller 07061A004006380000KM

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. E. M. L. Camí  de  Sa  Figuera,  86  –  07100 
Sóller

07061A002000280000KZ

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. C. T. Carreró Can Macià, 3 – 07100 Sóller 07061A001001580002BJ

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. M. L. Camí Can Macià, 7 – 07100 Sóller 07061A001001580001L
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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

G. S. R. Ctra. Desviament, 5 – 07100 Sóller 07061A005000650000KG

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. T. E. A. Camí  Ses  Argiles,  2  –  07100 
Sóller

07061A004005540000KJ

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. T. O. Camí de Biniaraix, 27 – 07100 Sóller 07061A004011160000KW

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. O. P. C/  Sa  Figuera,  107  –  2on  pis  –  07100 
Sóller

07061A002002640001LH

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. V. P. Torrentó de Can Creueta, 26 – 07100 Sóller 07061A004023830000KG

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. T. Ll. C/  Germanes  Casesnoves,  1  –  07100 
Sóller

07061A004016320000KB

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

F. A. L. V. P. Camí Can Carol, 6 – 07100 Sóller 07061A004022910001LA

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. C. M. Camí  de  Sa  Figuera,  38  –  07100 
Sóller

07061A004003030000KU

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. J. B. H. Camí des Murterar, 29 – 07100 Sóller 07061A004029160001LJ

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. H. V. Can Pinzón.  C/  Horta  de Biniaraix,  24 – 07100 
Sóller

07061A004010590000KQ

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. P. B. Camí de Can Prebe, 6 – 07100 Sóller 5925848DE7052N0002OW

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. O. R. Accés  Cals  Panerers  A,  35  –  07100 
Sóller

07061A004022700000KD

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. V. i E. Camí de Sa Figuera, 56 – 07100 Sóller 07061A002002490001LR

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 
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2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

M. R. P. J. Camí Costa den Llorenç, 6 – 07100 Sóller 07061A005001680001L
Q

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. Ll. C. Carreró des Forn, 3 – 07100 Sóller 07061A001006890000KE

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir  llicència  integrada  d'obra  i  activitat  (projecte  bàsic  i  executiu)  a  UNION 
CONCEPT S.L. (B16506347) per el canvi d'ús i reforma d'un establiment d'allotjament 
d'interior situat al carrer Reial, 15, amb referència cadastral 5818022DE7051N0001FU 
i qualificació urbanística NUCLI VELL.

La secretària.                                                 El Batle

Sóller, document signat electrònicament al marge
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