
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 16/05/2018.
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 16 de maig de 2018.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 8 
de maig 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  0410/2018  al 
0431/2018,  dels dies 6, 8, 9 i 11 de maig de 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  la  relació  de  factures  de  l'expedient  número  2712/2018,  APROVACIÓ 
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 419.399,23 euros.

Expedient instruït a ran de la instancia presentada pel Sr. J. C. J. G., en representació de 
la  empresa  A.J.  MINISTER,  S.L.,  sol·licitant  la  devolució  de  la  fiança  depositada, 
corresponents a la Taxa d'Ocupació de la Via Pública amb Taules i Cadires, a la zona de 
Costes, del Passeig de la Platja d'en Repic del Port de Sóller, de l'exercici 2017. La 
Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: Aprovar la 
devolució de la fiança a l'interessat, corresponent a l'exercici 2017, per un import total 
de 102,99 euros.

Expedient instruït a ran de la instancia presentada pel Sr. F. M. P., aportant la resolució  
estimatòria, del recurs de reposició interposat a la Gerència Regional del Cadastre, per 
errada  en  l'adjudicació  del  càrrec  15  de  la  referència  cadastral 
5717007DE7051N0015HK, en lloc del càrrec 17 que es de la seva propietat, per tant es 
modifica l'acord emes en el seu dia i l'alteració te efectes des del 03/03/2016. La Junta 
de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària,  ACORDA:  Aprovar  la 
devolució a l'interessat, per un import total de 507,49 euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària. ACORDA:
Primer.- Aprovar la signatura per part d'aquest Ajuntament del Conveni de col.laboració 
entre l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i l'Ajuntament de Sóller per a projectes de 
Suport psicosocial i intervenció en infància i família i per ajudes a famílies amb menors 
en situació de risc social i a persones en situació de greu i urgent necessitat al municipi  
de Sóller pel període de 2018/2019.
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:
PRIMER. Declarar la jubilació anticipada per voluntat de la persona interessada, J. L. 
C., amb NIF 78190888L, funcionari de carrera d'aquest Ajuntament, amb data del dia 
11 de juny de 2018, havent complert 64 anys d'edat.
SEGON.-  Concedir  a  la  persona  interessada  el  premi  de  7.434'-€  per  jubilació 
voluntària  que  correspon  al  personal  funcionari  que  han  complert  els  64  anys,  en 
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aplicació  de  l’art.  49  del  Pacte  sobre  Condicions  Generals  de  Treball  del  personal 
funcionari  de  l’Ajuntament  de  Sóller.  No  obstant  això,  el  premi  esmentat  de 
7.434'-euros serà adaptat i el resultat final estarà vinculat a la liquidació del préstec que 
té concedit. Per tant la quantitat definitiva a percebre serà la resultant d'aplicar el que hi 
ha pendent de liquidar i el premi per jubilació que són 2.991,78'- euros.
TERCER. Disposar el cessament en el treball del citat funcionari a partir del dia 11 de  
juny de 2018, amb els drets passius que li corresponguin.

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 Renault Kangoo Express Z.E. amb matrícula 5321-KGK, 
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 2019.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA; Aprovar la 
bonificació del cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
del vehicle turisme Citroen 2 CV amb matrícula M-151574, per tenir més de 25 anys 
d'antiguitat o amb matrícula històrica. Aquest acord tendrà efectes a partir de l'exercici  
2019.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: Aprovar la 
bonificació del cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
del vehicle motocicleta BMW K-100 amb matrícula IB-2131-AV, per tenir més de 25 
anys d'antiguitat  o  amb matrícula  històrica.  Aquest  acord tendrà efectes a  partir  de 
l'exercici 2019.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària. ACORDA:
Primer.-Aprovar la signatura per part d'aquest Ajuntament del Conveni de col·laboració 
entre l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i l'Ajuntament de Sóller per al finançament 
dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics per a l'any 2018
Segon.- Delegar en el Sr. Batle per a la seva signatura
Tercer.- Notificar-ho a les persones interessades i al negociats afectats.

Expedient instruït a ran de la instancia presentada per la Sra. Y. B., en representació de 
la  empresa  MELE SÓLLER, S.L.,  sol·licitant  la  devolució de  la  fiança depositada, 
corresponents a la Taxa d'Ocupació de la Via Pública amb Taules i Cadires, a la zona de 
Costes, del Passeig de la Platja d'en Repic del Port de Sóller, de l'exercici 2017, del 
Restaurant Es Passeig. La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària,  
ACORDA: aprovar la devolució de la fiança a la interessada, corresponent a l'exercici 
2017, per un import total de 255,49 euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:

Concedir  llicència a G. D. J. (210617871) per a les obres de projecte de legalització de 
magatzem  i  porxo,  situades  al  polígon  4  parcel.la  1426,  amb  referència  cadastral 
0761A004014260000KI i qualificació urbanística NR3, de conformitat amb els plànols, 
projecte  tècnic,  demés  documentació  presentada i les  condicions  generals  de  la 
llicència, sota la direcció tècnica de J. M. C. U. i per un pressupost de  17.498,37.-  
euros.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Autoritzar a G. O. C. (43004916-E) el projecte d'execució de rehabilitació i reforma 
d'habitatge unifamiliar i  construcció de piscina situat al Polígon 4, Parcel.la 932, de 
conformitat  amb els plànols,  demés documentació presentada i  les condicions de la 
llicència.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- Concedir llicència a P. D. (X2009545N) per a les obres de piscina annexa a  
habitatge,  situades  al  pol.  5,  parc.  19-20  Cami  de  Can  Clapa,  4,  amb  referència 
cadastral 07061A005000190000KS i qualificació urbanística nucli rural, 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 
29.973,00.-€ euros

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir llicència a J. R. G. (43105375v) per a les obres de rehabilitació d'habitatge 
unifamiliar,  situades  a  camí  de  cas  puput,  1  (pol.  4  parc.  1341),  amb  referència 
cadastral 07061a004013410001lj i qualificació urbanística nr3, de conformitat amb els 
plànols, projecte tècnic, demés documentació presentada i les condicions generals de la 
llicència, sota la direcció tècnica de M. B. B. i per un pressupost de 55.000,00.-€ euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir  llicència  a  J.  R.  (y3966599x),  per  a  les  obres  de  reforma  d'habitatge 
unifamiliar  entre  mitgeres,  situades  al  carrer  victòria,  19,  amb  referència  cadastral 
5722007de7052s0001go 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. O. S. i per un pressupost de 44.823,16.- euros

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Aprovar l’esborrany del  conveni per a la  cessió d’un espai  dins les dependències 
municipals per a la ubicació d’un funcionari de la Conselleria de medi ambient.
2.Remetre l’esborrany del conveni  a la  Conselleria de  Medi  Ambient per a  la seva 
aprovació.
3.Facultar  al  Batle  per  a  la  signatura  de  l’esmentat  conveni  sempre  que  no  es 
produeixin modificacions essencials del text inicial.

La secretària.                                                 El Batle

Sóller, document signat electrònicament al marge
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