
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 29/12/2017

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 29 de desembre de 2017.

S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
19 de desembre de 2017.

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 890 al 912,  dels dies 
14, 18, 19, 20, 21, 22 i 26 de desembre de 2017.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
CONCEDIR LLICÈNCIA a DOMINION PROPERTY, SL (B57884116) per a les obres 
de  MODIFICACIÓ DE PROJECTE D'HABITATGE AMB PISCINA,  situades  a  la 
cantonada  Camí  del  Far,  Can  Joy,  amb  referència  cadastral  3548402DE7034N  i 
qualificació urbanística CJP3, de conformitat amb els plànols, projecte tècnic i demés 
documentació  presentada  i  les  condicions  generals  de  la  llicència,  sota  la  direcció 
tècnica M.B.B. i per un pressupost de 450.000.- euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
CONCEDIR  LLICÈNCIA  a  T.C.C.  (23.211.578-R)  per  a  les  obres  de 
LEGALITZACIÓ  DE  PISCINA,  situades  a  la  parcel.la  2615  del  polígon  4,  amb 
referència  cadastral  07061A004026150000KK  i  qualificació  urbanística  NR-3,  de 
conformitat  amb els plànols,  projecte tècnic i  demés documentació presentada i  les 
condicions  generals  de  la  llicència,  sota  la  direcció  tècnica  de  R.S.O.  i  per  un 
pressupost de 20.854,23.- euros

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
CONCEDIR  LLICÈNCIA  a  M.M.N.M.  (43155317A)  per  a  les  obres  de 
LEGALITZACIÓ PARCIAL D'HABITATGE, situades a la parcel.la 1255, polígon 4, 
amb referència cadastral 07061A004012550000KL i qualificació urbanística ARIP-2, 
de conformitat amb els plànols, projecte tècnic i demés documentació presentada, amb 
l'autorització del Departament de Patrimoni del Consell  de Mallorca,  de data 19 de 
setembre de 2017, i les condicions generals de la llicència, sota la direcció tècnica de 
J.M,P. i per un pressupost de 8.418,52.- euros.

La Junta de Govern, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
CONCEDIR LLICÈNCIA a CASES DE SÓLLER S.L. (B57043127), per a les obres 
d'HABITATGE UNIFAMILIAR AMB PISCINA, situades a la URBANITZACIÓ CAN 
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JOY -  PORT DE  SÓLLER,  amb  referència  cadastral  3547504DE7034N0001QR  i 
qualificació urbanística CJP3, de conformitat amb els plànols, projecte tècnic i demés 
documentació  presentada  i  les  condicions  generals  de  la  llicència,  sota  la  direcció 
tècnica de J.M.C.U., i per un pressupost de 357.918,68.-€ euros

La Junta de Govern, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
CONCEDIR LLICÈNCIA a A.O.S. (42984750G) per a les obres de REHABILITACIÓ 
I REFORMA D'EDIFICI UNIFAMILIAR ENTREMITJERES, situat al carrer Victòria 
11 de maig núm. 26, amb referència cadastral 5923076DE7052S0001XO i qualificació 
urbanística NV1, de conformitat amb els plànols, projecte tècnic i demés documentació 
presentada i les condicions generals de la llicència, sota la direcció tècnica de J.O.S. i  
per un pressupost de 117.142,60.- euros. 

La Junta de Govern, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
CONCEDIR  LLICÈNCIA a  A.C.,  per  a  les  obres  de  REFORMA D'HABITATGE 
ENTRE MITGERES,  situades  al  CARRER PASTOR,  28,  amb referència  cadastral 
5920614DE7052S0001EO  i  qualificació  urbanística  NV1,  de  conformitat  amb  els 
plànols, projecte tècnic i demés documentació presentada i les condicions generals de la 
llicència, sota la direcció tècnica de A.J.A. i per un pressupost de 102.846,82.-€ euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Autoritzar a N.P. (y-4756645-y) el projecte d'execució per a consolidació i rehabilitació 
d'edificació destinada a habitatge i construcció de piscina, situada al carrer Alqueria del 
Comte, n.º 19, 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:
CONCEDIR LLICÈNCIA a R.F.S. per a les obres de NOVA EXTENSIÓ DE XARXA 
DE BAIXA TENSIÓ, situades al  CAMÍ DE CAS JURAT, amb referència cadastral 
5724702DE7052S0001IO  i  qualificació  urbanística  Sistema  General  Viari,  de 
conformitat  amb els plànols,  projecte tècnic i  demés documentació presentada i  les 
condicions generals de la llicència, sota la direcció tècnica de P.Y.T. i per un pressupost 
de 7.664,14.- euros

La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
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 2018.
Núm. Exp. Sol·licitant Matrícula
5656/2017 A.S.G. 8042JPW

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar la 
compensació de 1.769,02 € corresponent al total de la factura presentada per l'empresa 
Nivi del mes d'octubre de 2017 amb l'import recaptat de les multes a estrangers i en 
virtut del Conveni d'adhesió esmentat, que han suposat un total de 3.400,00 €.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer: Aprovar la liquidació efectuada (taxa per ocupació de béns de domini públic 
amb  taules  i  cadires  i  altres  elements  no  afectes  a  la  zona  marítima-terrestre), 
corresponents a l'exercici 2.017, (TACA201704COMPLEMENTÀRIA), per un import 
conjunt de 2.943,20€.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Adjudicar a l'empresa FEEX INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.L. el contracte menor 
d'obres manteniment instal·lació elèctrica edifici Ajuntament per un import màxim de 
quaranta-nou mil nou-cents vint euros amb quinze cèntims (49.920,15€) amb l’I.V.A. 
inclòs.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- Desestimar la subvenció del 60% sobre la quota líquida de l'impost sobre béns 
immobles a l'habitatge habitual de les persones pensionistes a la Sra. M.C.B.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Desestimar  la  subvenció  del  50%  sobre  la  quota  líquida  de  l'impost  sobre  béns 
immobles a l'habitatge habitual de persones pensionistes a la Sra. C.B.B.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, ( ajuda dentista) a C.B. amb DNI: 
X9749176M per la quantitat de 310€.
Ingressar  directament  al  C.C.  ES65  0075 6811 5206 0157  0635 del  Grup  d'Acció 
Social.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Desestimar  la  subvenció  del  50%  sobre  la  quota  líquida  de  l'impost  sobre  béns 
immobles a l'habitatge habitual de les famílies monoparentals a la Sra. S.C.M

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Requerir a l'empresa FUSTERIA MARCÚS S.L. perquè presenti, en el termini de 
deus dies, la documentació reflectida a la clàusula 16ena. És a dir:
A)L’acreditació de la personalitat de l’empresari.
B)L’acreditació de la representació, quan s’actuï mitjançant un representant.
C)Documentació  justificativa  de  trobar-se  al  corrent  amb  les  seves  obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social..

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Desestimar  la  subvenció  del  60%  sobre  la  quota  líquida  de  l'impost  sobre  béns 
immobles a l'habitatge habitual de les persones pensionistes a la Sra. M.C.B

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Desestimar  la  subvenció  del  50%  sobre  la  quota  líquida  de  l'impost  sobre  béns 
immobles a l'habitatge habitual de persones pensionistes a la Sra. F.P.C..

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Desestimar  la  subvenció  del  50%  sobre  la  quota  líquida  de  l'impost  sobre  béns 
immobles a l'habitatge habitual de les famílies amb pocs recursos a la Sra. C.C.M.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir la subvenció del 50% sobre l´import : 560,13 € , a la Sra. F.B.M. (Subvenció 
sobre  la  quota  líquida  de  l'impost  sobre  béns  immobles  a  l'habitatge  habitual  de 
persones pensionistes, any 2017).
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La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir la subvenció del 60% sobre l´import : 746,58 € , a la Sra. J.P.G. ( Subvenció  
sobre la quota líquida de l'impost sobre béns immobles a l'habitatge habitual de famílies 
amb pocs recursos, any 2017).

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Desestimar  la  subvenció  del  50%  sobre  la  quota  líquida  de  l'impost  sobre  béns 
immobles a l'habitatge habitual de persones pensionistes a la Sra. M.A.D.A.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Desestimar  la  subvenció  del  50%  sobre  la  quota  líquida  de  l'impost  sobre  béns 
immobles a l'habitatge habitual de les famílies amb pocs recursos al Sr. J.M.F.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir la subvenció del 50% sobre l´import : 296,69 € , a la Sra. C.V.M. (Subvenció 
sobre la quota líquida de l'impost sobre béns immobles a l'habitatge habitual de les 
famílies monoparentals, any 2017).

la Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir  la  subvenció  del  50%  sobre  l´import  :  349,44  €  ,  a  la  Sra.  M.J.M.S. 
(Subvenció  sobre  la  quota  líquida  de  l'impost  sobre  béns  immobles  a  l'habitatge 
habitual de les famílies monoparentals, any 2017).

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir la subvenció del 50% sobre l´import : 1316,43 € , a la Sra. M.S.J. (Subvenció 
sobre la quota líquida de l'impost sobre béns immobles a l'habitatge habitual de 
persones pensionistes, any 2017).

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir  la  subvenció  del  60%  sobre  l´import  :  688,59  €  ,  a  la  Sra.  M.T.M.S. 
(Subvenció  sobre  la  quota  líquida  de  l'impost  sobre  béns  immobles  a  l'habitatge 
habitual de persones pensionistes, any 2017).

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar la 
compensació de 1.789,83 € corresponents al total de la factura presentada per l'empresa 
Nivi del mes de novembre de 2017 amb l'import recaptat de les multes a estrangers i en 
virtut del Conveni d'adhesió esmentat, que han suposat un total de 3.440,00 €.

La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
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 2018.
Núm. Exp. Sol·licitant Matrícula
5761/2017 P.P.M. 1937FJL

La secretària.                                                 El Batle

Sóller, document signat electrònicament al marge
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