
EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 22/11/2016

- S'acorda, per unanimitat aprovar l'acta  de la  sessió anterior, de 15 de novembre de 2016.
- 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 685  al 699/2016, dels dies 12, 15, 16, 
17 i 18  de novembre de 2016.
- S'acorda, per unanimitat, aprovar una proposta de despeses per import total de 191.802'59€
- S'acorda, per unanimitat, resoldre l'objecció formulada per la intervenció municipal i procedir al 
reconeixement de l'obligació de les despeses i/o factures relacionades a l'expedient, per un import 
total de  69.559'15€
-  S'acorda,  per  unanimitat aprovar  la  Incorporació  de  romanents  de  crèdits  per  un  import 
conjunt de 558.364,45 €.
- S'acorda, per unanimitat aprovar expedient de modificació pressupostària per generació de 
crèdit per ingressos, introduint en els estats d'ingressos i de despeses del vigent pressupost les 
modificacions: Exp: 3170
- S'acorda, per unanimitat aprovar expedient de modificació pressupostària per generació de 
crèdit per ingressos, introduint en els estats d'ingressos i de despeses del vigent pressupost les 
modificacions: Exp 3171
- S'acorda, per unanimitat concedir llicència pel projecte bàsic i d'execució, de consolidació 
estructural de l'edificació existent al carrer Isabel II, 2,
-  S'acorda,  per  unanimitat desestimar  les  al·legacions  presentades  amb núm.  reg.  d'entrada 
2016001377,  d'acord  amb  l'informe  jurídic  de  dia  19  d'abril  de  2016,  que  s'adjunta  a 
l'expedient.
-  S'acorda,  per  unanimitat informar  favorablement  les  modificacions  introduïdes  durant  el 
transcurs de les obres presentades pel Sr. M.B.B. en representació de la Sra. C.J.H. de reforma i  
ampliació de vivenda unifamiliar al Passeig Es Través, 8; de conformitat amb els plànols i 
documents presentats, i les condicions de la llicència. 
- S'acorda, per unanimitat concedir llicència d'inici d'instal·lació i obres a l'entitat Hostal Sóller 
SL, per l'obra i activitat de instal·lació de canvi d'ús d'habitatge a alberg juvenil al carrer Sana  
Teresa, 27,  anomenat «Ca Ses Madrines»
- S'acorda, per unanimitat Declarar al Sr. M.G.P. en la seva condició d’infractor, responsable de 
tres  infraccions  administratives  greus  tipificades  a  l’article  43.a  de  l’Ordenança  Municipal 
Reguladora  de  convivència,  defensa  i  protecció  animal  a  l'entorn  humà.  2on.  Imposar  a 
l’esmentada persona una multa
-  S'acorda,  per  unanimitat desestimar  les  al·legacions  presentades  per  la  imputada,  en 
consideració als motius exposats als informes tècnics abans indicats. Exp. 1650
-  S'acorda,  per  unanimitat  aprovar  la  signatura  dels  convenis  de  col·laboració  entre 
l’Ajuntament de Sóller i l'Associació Sollerica de Cultura Popular, el Casal de Cultura-Museu 
de  Sóller,  la  Parròquia  de  Sant  Bartomeu  i  el  Centre  Parroquial  Victòria  per  a  la  seva 
col·laboració en la realització d'activitats socioculturals.
- S'acorda, per unanimitat  aprovar la devolució a l'interessat, pel concepte, exercici, i imports 
que s’indiquen. Exp 3001/2016
- S'acorda, per unanimitat aprovar  les liquidacions que figuren com a document adjunt Exp. 
3121/2016  
- S'acorda, per unanimitat  la devolució per ingressos indeguts a Sóller 2010.
- S'acorda, per unanimitat  aprovar l'abonament de gratificacions pels treballs realitzats fora de 
l’horari normal de feina, pel personal d’aquest Ajuntament, durant el mes de novembre de 2016
- S'acorda,  per unanimitat aprovar el  Pla  de Seguretat  i  Salut,presentat  per J.E.X.O.,  per a 
l'execució de les obres de rehabilitació parcial de l'Oratori de Santa Caterina, i  anomenar al Sr. 
G.B.C. com a director de les obres i coordinador de seguretat i salut.
-  S'acorda,  per  unanimitat  adjudicar  a  l'empresa  CAN  JULIÀ  S.L.  el  contracte  de 
subministrament d'un vehicle pel transport de persones amb mobilitat reduïda,
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