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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 5/12/2019.
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 5 de desembre de 2019.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
29 de novembre de 2019.
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 2385/2019 al
2419/2019, dels dies 28 i 29 de novembre i 2 i 3 de desembre de 2019.

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
6585/2019, APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIÓ, per import
de 17.075,26 euros.
Atesa la nòmina presentada pel egociat de Tresoreria, corresponent a ajudes
assistencials al personal d’aquest Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’apart
annexes punt 2 del Conveni sobre condicions Generals de Treball, per un import de
VUIT MIL QUATRE-CENTS SETANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC
CÈNTIMS (8.470,45 € ). La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació
ordinària, ACORDA: aprovar el seu abonament”.
Desestimar el recurs de reposició interposat presentat per part dels integrants de
l’Agrupació de Comerciants del Mercat Municipal contra les següents liquidacions:
Liquidació número 1087487 exercici 2016
Liquidació número 1087488 exercici 2016
Liquidació número 1096142 exercici 2017
Liquidació número 1096147 exercici 2017
Reconèixer a la Sra. M. O. S. el dret a la devolució d’ingressos indeguts pel concepte
tributari de la taxa reguladora per entrada de vehicles de l'exerci 2019.
Reconèixer a l'entitat Proyectos Mínimo S.L. el dret a la devolució d’ingressos
indeguts pel concepte tributari taxa de recollida i tractament de residus 4T de l'exercici
2016.

Tauler d'avisos
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Aprovar la relació de factures de l'expedient número 6584/2019, APROVACIÓ
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 113.966,64 euros.

Reconèixer al Sr. J. L. M., el dret a la devolució d’ingressos indeguts pel concepte
tributari Taxa d'Expedició de Documents abonada el 20 de juny de 2019 per un import
de 50,00€.
Desestimar la sol·licitud de de la devolució d'ingressos dels rebuts exercicis 2017,
2018, I 2019 del IBIU, de l'immoble amb referència cadastral
5717007DE7051N0015HK, propietat de BUILDINGCENTER SAU.
Aprovar el següent expedient de Serveis Socials relatiu a sol·licitud de traspàs de
l’impost de circulació per discapacitat. L´exempció serà efectiva a partir del 2020.
Núm. Exp.

Sol·licitant

6560/2019

C. L. C.

Matrícula
Traspàs de 0819BLY a 1968LCN

Aprovar el següent expedient de sol·licitud de particular de bonificació de la taxa
municipal de fems:
Núm. exp.
Sol·licitant
Bonificació
6568/2019

C. S. A.

*

* 85% de la taxa de fems (ref :028800220000)
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (lloguer) de 500€ a J. R. B. Q.
amb DNI: Y5550139T.

Desestimar la sol·licitud de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. M. I. B.
M., per la compensació dels danys ocasionats a un peu per una rajola en mal estat a la
zona de Can Reus.
AUTORITZAR, a I. V. D. M., per a les obres del projecte d'execució i l'inici de les
obres de finalització i reforma de l'habitatge entremitgeres, situat a l'Avinguda de la
Gran Via, 24.
AUTORITZAR a J. A. S., el projecte d'execució i l'inici de les obres de reforma:
d'habitatge unifamiliar a dos habitatges, situats a c/Batach, 34.
CONCEDIR llicència a J. L. G., per a les obres del projecte de canvi parcial de forjat,
situades a carrer Pare Baró nº 1.

Tauler d'avisos
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Desestimar la sol·licitud de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. J. M. E., per
la compensació dels danys ocasionats a la roda del seu cotxe per un clot a l’Avinguda
11 de maig del Port de Sóller.

AUTORITZAR a l'entitat ASANIDESO, les obres del projecte de modificacions
realitzades durant el transcurs de les obres de rehabilitació de la planta baixa de
l'edifici situat al Camí de Cas Jurat 3.
Concedir llicència a J. R. G., representat per M. B. B., per a les obres del projecte de
consolidació i rehabilitació de l'habitatge situat al Camí de Cas Puput, 1, polígon 4,
parcel·la 1341.
AUTORITZAR a M. D. L. L., el projecte d'execució i l'inici de les obres de reforma
de la vivenda i annexes situats a Urbanització Bens d'Avall, solars 7 i 8
DENEGAR a P. H. D., el projecte d'execució de la llicència concedida amb el
projecte bàsic per la Junta de Govern Local en data 11 de desembre de 2018, per a la
rehabilitació de l'edificació situada al polígon 2, parcel·la 107- Can Raja.
Concedir llicència a G. M. Z. J., per a les obres del projecte de construcció d'habitatge
unifamiliar entre mitgeres, situades al carrer de l'Alqueria del Comte, 31.
CONCEDIR llicència a P. M. R. M. i M. I. Q., per a les obres del projecte bàsic d'un
habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, al carrer Tramuntana, 20.
Concedir llicència a J. L. L. R., per a les obres del projecte de reforma d'habitatge,
situades a Ses Marjades (Polígon 4 Parcel·la 645).

Concedir llicència a P. B. B., per a les obres del projecte d'ampliació de l'habitatge
situat al Camí des Camp Llarg, 70.

La secretària

El President

Sóller, document signat electrònicament al marge
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AUTORITZAR, a M. C. , el projecte d'execució per a la construcció de una edificació
residencial unifamiliar entre-mitgeres al carrer de la Gran Via nº 20.

