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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 16/03/2022.
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 16 de març de 2022
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 9
de març de 2022.
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 370/2022 al 460/2022,
dels dies 7, 8, 9, 10 i 11 de març de 2022.

Resoldre l'objecció formulada per la intervenció municipal i procedir al reconeixement
de l'obligació de les despeses i/o factures.
Atesa la nòmina presentada pel Negociat 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
quinze mil sis-cents setze euros amb quaranta-tres cèntims (15.616,43 €). La Junta de
Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar el seu
abonament”.
Concedir una ajuda econòmica UGN a R. H. de 800€ en concepte de lloguer.
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 2022.
Sol·licitant Matrícula
A. N. R
7762GFH
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 2022.
Sol·licitant Matrícula
A. M. C.
0842HJF
Concedir la bonificació del 80% sobre l’import de l’I.B.I. de naturalesa urbana o
rústica, exercici 2022, al titular següent, relacionat per l habitatge que s’indica:
Titular
Situació habitatge
Ref.cadastral
C. A. V. G.
C/ Cetre, 39
5422072DE7052S0032BI

Tauler d'avisos
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Aprovar la relació de factures de l'expedient número 1619/2022, APROVACIÓ
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 116.863,26 euros.

Concedir la bonificació del 60% sobre l’import de l’I.B.I. de naturalesa urbana o
rústica, exercici 2022, al titular següent, relacionat per l habitatge que s’indica:
Titular
Situació habitatge
Ref.cadastral
M. C. G.
Placeta de n’Aloi, 3
5518004DE7051N0001XU
Concedir la bonificació del 80% sobre l’import de l’I.B.I. de naturalesa urbana o
rústica, exercici 2022, al titular següent, relacionat per l habitatge que s’indica:
Titular
Situació habitatge
Ref.cadastral
F. M. V. G.
Volta Piquera, 11
5419013DE7051N0001BU
Concedir la bonificació del 80% sobre l’import de l’I.B.I. de naturalesa urbana o
rústica, exercici 2022, al titular següent, relacionat per l habitatge que s’indica:
Titular
Situació habitatge
Ref.cadastral
V. A. F.
C/ Bélgica, 68
4060015DE7046S0004YU
Concedir la bonificació del 80% sobre l’import de l’I.B.I. de naturalesa urbana o
rústica, exercici 2022, al titular següent, relacionat per l habitatge que s’indica:
Titular
Situació habitatge
Ref.cadastral
G. A. M. Plcet. Francesc Saltor, 2 Esc. 1 P01 1 5518049DE7051N0002ZI
Concedir la bonificació del 80% sobre l’import de l’I.B.I. de naturalesa urbana o
rústica, exercici 2022, al titular següent, relacionat per l habitatge que s’indica:
Titular
Situació habitatge
Ref.cadastral
D. G. S.
C/ Pastor, 38
6019003DE7061N0001WA
Desestimar la sol·licitud de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. J. P. M., per
la compensació dels danys ocasionats per una caiguda al carrer Sa Lluna.

Desestimar la sol·licitud de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. M. R. C.
L., per la compensació dels danys ocasionats a la roda del seu cotxe per un clot a la
calçada al Camí de Cas Jurat.
Aprovar la signatura del conveni entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Sóller
pel desenvolupament d’activitats del catàleg d’activitats culturals del Consell de
Mallorca durant el període comprès entre l'1 d’octubre de 2021 i el 30 de setembre de
2022 al municipi de Sóller.
Denegar la sol·licitud presentada per l’entitat BEACH I OCI SL Y
MARPORTSUNBEACH MALLORCA SL UTE, concessionari de l’explotació del
LOT C (escola de piragüés) relativa a la modificació de les instal·lacions objecte
d’explotació.
Aprovar el pla de seguretat i salut presentat per part del contractista adjudicatari de les
obres d’asfaltat de diversos carrers de la xarxa viària urbana.

Tauler d'avisos
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Desestimar les al·legacions presentades per la Sra. R. M. V. G., en data 25 d’octubre de
2021, per la compensació dels danys ocasionats per una caiguda provocada per una
comporta al carrer Santa Caterina d’Alexandria del Port de Sóller el 2 d’agost de 2020.

Inadmetre l’escrit de l’Associació de comerciants del carrer Jaume Torrens i
l’Associació de veïnats del Port de Sóller.
Concedir llicència a J&J The Villas Of Dream, S.L. representats per J. M. C. U., per a
les obres del projecte de reforma interior a la vivenda situada al calle Puerto Rico, 20.
AUTORITZAR una primera pròrroga de 12 mesos de termini, finalitzant el període
per executar les obres el proper dia 01/04/23, de la llicència per a les obres del projecte
de canvi de coberta i ampliació d'habitatge existent a part de la parcel·la 1462 i de la
1461 del polígon 4, a A. A. A. representat per R. A. O.
Ateses les nòmines presentades pel negociat de Tresoreria, corresponents a
gratificacions pels treballs realitzats, pel personal de la Policia Local d’aquest
Ajuntament, durant els caps de setmana a partir del dia 14 de febrer fins al 13 de març
de 2022, per una quantitat de dos dos mil nou-cents setanta euros (2.970'- €), la Junta
de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar el seu
abonament”.
Ateses les nòmines presentades pel negociat de Tresoreria, corresponents a
gratificacions pels treballs realitzats fora de l’horari normal de feina, pel personal
d’aquest Ajuntament, durant el mes de març de 2022, per una quantitat de vint mil doscents setanta-dos euros amb cinquanta-set cèntims (20.272,57 €), la Junta de Govern
Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar el seu abonament.
Atorgar la relació de premis de la Rua 2022.
Atorgar la relació de premis de la Rua Infantil 2022.

Concedir llicència a Maria Lucia Benitez, representada per T. D. W., per a les obres del
projecte bàsic de demolició parcial i reforma de vivenda i construcció de piscina, al
carrer de Sa Mar, 7.

La secretària

El President

Sóller, document signat electrònicament al marge

Tauler d'avisos
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Nomenament de les Valentes Dones 2022 i concessió ajuda econòmica per a vestuari.

