
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 24/04/2018.
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 24 d'abril de 2018.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
17 d'abril 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  0352/2018  al 
0376/2018,  dels dies 15, 16, 17, 19 i 20 d'abril de 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  la  relació  de  factures  de  l'expedient  número  2267/2018,  APROVACIÓ 
PROPOSTA DE DESPESES, per  import  de  101.803,05 euros,  que s'adjunta com a 
annex a la present.

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  2268/2018,  APROVACIÓ  PROPOSTA  DE  DESPESES  AMB 
OBJECCIÓ, per import de 3.162,41 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:
Primer.- Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sóller, 
l'associació de la tercera edat de Sóller, l'associació de la tercera edat del Port de Sóller 
i la Fundació Bancària «La Caixa» per al desenvolupament dels projectes del programa 
de gent gran, anys 18-19
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:
CONCEDIR  LLICÈNCIA a  RECTORIA 5  CB  (E57999880)  per  a  les  obres  de 
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE PISCINA situada al carrer Rectoria, 5, amb 
referència  cadastral  5620210DE7052S0001ZO  i  qualificació  urbanística  NVI,  de 
conformitat  amb els plànols,  projecte tècnic i demés documentació presentada,  amb 
l'autorització del Departament de Patrimoni del Consell  de Mallorca,  de data 23 de 
gener de 2018, i les condicions generals de la llicència, sota la direcció tècnica de B. R. 
F. i per un pressupost de 15.394,65.- euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
CONCEDIR LLICÈNCIA a GABRIEL SANTOS MAIRATA (78204896C) per a les 
obres  de  PROJECTE  BÀSIC  I  D'EXECUCIÓ  DE  REFORMA  I  AMPLIACIÓ 
D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES situades al carrer SANT PERE, 
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16,  amb  referència  cadastral  6019013DE7061N001LA  i  qualificació  urbanística 
NUCLI VELL, de conformitat amb els plànols, projecte tècnic, demés documentació 
presentada i les condicions generals de la llicència, sota la direcció tècnica de J. L. R. 
A. i per un pressupost de 158.929,50.- euros.

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 Chrysler 180 amb matrícula NA-2376-G, per tenir 
més de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica. Aquest acord tendrà efectes a 
partir de l'exercici 2019.

CONTRIBUENT: M. L. B.
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2014.
NÚMERO DE REBUT: 654930
MATRICULA: IB-004457-CL
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 58,60 €
DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 05/0,3/2014
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 3
IMPORT DEVOLUCIÓ: 43,95 €
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar la devolució a l'interessat/da per un import de 43,95 €.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
CONCEDIR LLICÈNCIA a GISELHER AHLERS (X7596386S) per a  les obres de 
LEGALITZACIÓ DE MAGATZEM AGRÍCOLA, situades al polígon 1 parcel.la 310, 
amb referència cadastral 07061A001003100000KZ i qualificació urbanística ASPI, de 
conformitat  amb els  plànols,  projecte  tècnic,  demés  documentació  presentada  i  les 
condicions  generals  de  la  llicència,  sota  la  direcció  tècnica  de  J.  O.  S.  i  per  un 
pressupost de 14.875,25.- euros.

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 d'abril de 2018, per una quantitat de 
VUIT MIL TRES-CENTS DESSET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS 
(8.317,43  €),  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 d'abril de 2018, per una quantitat de DOS MIL 
CENT-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS (2.105,49 €), 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:
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (menjador escolar) a P. G. H. amb 
DNI: X1405446P per la quantitat de 189,90€

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
CONCEDIR LLICÈNCIA a M. M. A. C. (78197530Z) per a les obres de PROJECTE 
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BÀSIC  DE  REFORMA INTERIOR,  SUBSTITUCIÓ  DE  FORJAT  EN  PLANTA 
BAIXA I CANVI PARCIAL DE CUBERTA EN HABITATGE situades al POLÍGON 2 
PARCEL.LA 11, finca Can Porret, amb referència cadastral 07061A002000110000KP i 
qualificació urbanística ASPI2, de conformitat amb els plànols, projecte tècnic i demés 
documentació presentada, amb l'informe favorable del Departament de Gestió Forestal, 
de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, de data 11 de julio de 2017, i  
les condicions generals  de la  llicència,  sota  la  direcció tècnica d'O.  R. B.  i  per un 
pressupost de 107.045.- euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
CONCEDIR LLICÈNCIA a M. A.  C.  (43097926C) per  a  les obres de  PROJECTE 
BÀSIC  D'HABITATGE  UNIFAMILIAR  AÏLLAT  I  PISCINA  situades  al  carrer 
Mestral,  36,  amb  referència  cadastral  4159005DE7045N0001AW  i  qualificació 
urbanística CJP3, de conformitat amb els plànols, projecte tècnic i demés documentació 
presentada,  amb  l'autorització,  amb  prescripcions  -de  la  qual  adjuntem còpia-,  del 
Departament de Patrimoni del Consell de Mallorca, de data 6 de març de 2018, i les 
condicions  generals  de  la  llicència,  sota  la  direcció  tècnica  de  J.  O.  S.  i  per  un 
pressupost de 224.790,99.- euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
CONCEDIR LLICÈNCIA a M. M. E. M. (34069961S) per a les obres de PROJECTE 
D'HABITATGE UNIFAMILIAR AMB PISCINA situades al  carrer Mestral,  47 amb 
referència  cadastral  4058011DE7045N0001KW  i  qualificació  urbanística  CJP3,  de 
conformitat  amb els plànols,  projecte tècnic i demés documentació presentada,  amb 
l'autorització,  amb  prescripcions,  del  Departament  de  Patrimoni  del  Consell  de 
Mallorca, de data 13 de febrer de 2018 -de la qual adjuntem còpia-, i les condicions 
generals de la llicència, sota la direcció tècnica de M. B. B. i per un pressupost de 
240.000,00.- euros

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
CONCEDIR  LLICÈNCIA  a  J.  M.  M.  S.  (43153050J)  per  a  les  obres  de 
LEGALITZACIÓ  DE REFORMA I  AMPLIACIÓ  D'HABITATGE UNIFAMILIAR 
AÏLLAT EXISTENT situades al carrer de SA MAR, VIAL N.º 13, CAN TES, amb 
referència  cadastral  5225022DE7052N0001DQ  i  qualificació  urbanística  NUCLI 
RURAL 3,  de  conformitat  amb  els  plànols,  projecte  tècnic  i  demés  documentació 
presentada i les condicions generals de la llicència, sota la direcció tècnica de F. X. H. 
C. i per un pressupost de 42.500,00.- euros.

La secretària.                                                 El Batle

Sóller, document signat electrònicament al marge
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