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-   S'acorda, per unanimitat, aprovar l'acta de la sessió anterior, de dia 14 de juliol de 2015. 

-  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 núm. 414/15 al 437/15, dels dies 9, 10, 13, 14, 15, 16 i 

20 de juliol. 

-  S'acorda, per unanimitat aprovar una proposta de despeses per import total de 45.614'18 € ”. 

-  S'acorda, per unanimitat, aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Deià i 

l'Ajuntament de Sóller, per al reforç de les plantilles policials per circumstàncies especials o per causes 

extraordinàries 

-  S'acorda, per unanimitat, aprovar el  pagament a l'entitat Museu Balear de Ciències Naturals. 

-  S'acorda, per unanimitat, aprovar una bonificació de taxes municipals. 

-  S'acorda, per unanimitat, autoritzar al Gymnapolis CE  per a la realització de la XXIII triatló de muntanya 

ciutat de Sóller, el diumenge 26 de juliol de 2015. 

-  S'acorda, per unanimitat, aprovar el padró de llocs de venda dels dissabtes a l'exterior del mercat 

municipal, exercici 2015. 

-  S'acorda, per unanimitat, aprovar la contractació espectacles festes de Sant Bartomeu 2015. 

-  S'acorda, per unanimitat, aprovar les modificacions introduïdes en el transcurs de les obres de reforma 

d'habitatge situat al carrer Pau Noguera núm. 7,  presentades pel  Sr. Simón Nicolas Reynols. 

-  S'acorda, per unanimitat, aprovar concessió de llicència a la Sra. Maria Teresa Forteza Rey, per procedir a 

la reforma i ampliació d'habitatge (projecte bàsic i d'execució) situat al c/ de la Palma 14. 

-  S'acorda, per unanimitat, aprovar concessió de llicència al projecte bàsic de vivenda unifamiliar aïllada i 

piscina al polígon 4, parcel·la 2365, presentat pel Sr. Bartolomé Esteve Marroig, en representació de Zofte 

Management SLU. 

-  S'acorda, per unanimitat, aprovar els pressuposts presentats per l'entitat Vall de Sóller Energia SLU amb 

motiu de la finalització de les obres d'adequació de la sala ubicada a la segona planta de l'edifici ubicat al c/ 

Lepanto, 9. 

-  S'acorda, per unanimitat, aprovar la devolució d’ingressos indeguts i prorrateig de la quota de l’impost 

sobre vehicles de tracció mecànica. 

-  S'acorda, per unanimitat, aprovar la devolució i posterior compensació d’ingrés duplicat a la Sra. Catalina 

Oliver Scarxell corresponent al 2n trimestre de fems de l'exercici 2015 i compensació de l'esmentat tribut 

amb el rebut següent pel mateix concepte, el 3r trimestre de fems de 2015. 

 

 

    Sóller, 21 de juliol de 2015  

 

 

 


