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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 1/04/2020.
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
l’1 d’abril de 2020.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
25 de març de 2020.

Aprovar la relació de factures de l'expedient número 1947/2020, APROVACIÓ
PROPOSTA DE DESPESES JUNTA DE GOVERN LOCAL, per import de 242.629,82
euros.
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
1948/2020, APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIÓ, per import
de 198,93 euros.
CONTRIBUENT: A. H. M.
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2020
NÚMERO DE REBUT: 1122283
MATRICULA: 4951 BGV
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 58,60 €
DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 24/01/20
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 3
IMPORT DEVOLUCIÓ: 43,95 €
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
l’aprovació, de la devolució a l'interessat/da per un import de 43,95 €.
Aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servei de centres escolars i
l'edifici del mercat municipal, formalitzat entre l'Ajuntament de Sóller i l'entitat Centre
Especial d'Ocupació Estel Nou – Asanideso.
Concedir la bonificació del 60% sobre l’import de l’I.B.I. de naturalesa urbana o
rústica, exercici 2020, al titular següent, relacionat per l habitatge que s’indica:
Titular
Situació habitatge
Ref.cadastral
F. M. V. G.
C/ Vuelta Piquera, 11
5419013DE7051N0001BU
Tauler d'avisos
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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 0447/2020 al
0465/2020, dels dies 23, 25, 26 i 27 de març de 2020.

Concedir la bonificació del 60% sobre l’import de l’I.B.I. de naturalesa urbana o
rústica, exercici 2020, al titular següent, relacionat per l habitatge que s’indica:
Titular
Situació habitatge
Ref.cadastral
A. M. P.
Sector 4, 332 Esc TODOS
07061A004003320000KE
Concedir la bonificació del 60% sobre l’import de l’I.B.I. de naturalesa urbana o
rústica, exercici 2020, al titular següent, relacionat per l habitatge que s’indica:
Titular
Situació habitatge
Ref.cadastral
M. C. G.
Plaçeta can Aloi, 3 TODOS
5518004DE7051N0001XU
Concedir la bonificació del 40% sobre l’import de l’IBIU de naturalesa urbana, exercici
2020, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular
Situació habitatge
Ref. cadastral
A. R. P.

Camí des Garrigó, 13. 07100 Sóller.

07061A004006960004XL

AUTORITZAR a P. P. R. i I. E. R. representats per T. E. C., les obres del projecte
bàsic modificat de vivenda unifamiliar aïllada i piscina al polígon 4, parcel·la 973,
amb referència cadastral 07061A004009730000KS i qualificació urbanística Nucli
rural; aquest projecte modifica el que obtingué llicència en data 31/10/2017.

Concedir llicència a S. B. representada per J. M. P., per a les obres del projecte bàsic
d’enderrocament d’edificacions annexes fora d’ordenació i de reforma i ampliació de
vivenda unifamiliar i construcció de piscina al polígon 4 parcel·la 1139, amb referència
cadastral 07061A004011390000KJ.
Concedir llicència a CORPORACIÓ ROSSELLÓ CASTELL, S.A. representada per
entitat Proyectos y Contratas Llubí, S.L, per a les obres d’enderrocament d’una
edificació de 46,52 m² annexa a piscina, al Carrer Mestral 17, Hotel Eden Nord.
Concedir llicència de legalització a l’entitat NORISOL SL representada pel sr. F. X.
H. C., per a les obres de construcció de piscina i terrassa situades al polígon 3,
parcel·les 232 i 452, agrupades en la registral 20.760, -nomenada finca de Cas
Costurer- amb referència cadastral 07061A003002320000KU.

Tauler d'avisos
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Concedir llicència a Norisol S.L., únicament per les obres sobre l’edificació referides a
l’estricta conservació de l’existent, del projecte bàsic de reforma de vivenda
unifamiliar aïllada situada al polígon 3 parcel·la- Finca Sa Tintorera , amb referència
cadastral 07061A003002350000KA.

Concedir llicència a C.-E. V. W., per a les obres de projecte bàsic de reforma d'edifici
destinat a vivenda unifamiliar aïllada, piscina i dependències auxiliars, situades a
parcel·les 384 i 385 polígon 2, amb referència cadastral 07061A002003840000KU.

La secretària

El President
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Sóller, document signat electrònicament al marge

Tauler d'avisos

