
EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 24/01/2017

 - S'acorda, per unanimitat aprovar l'acta de la sessió anterior, de 17 de gener 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 33 al 126/2017,  dels 
dies 16, 17, 18 i 19 de gener de 2017.
- S'acorda per unanimitat, aprovar una proposta de despeses per import total de 36.535 €
- S'acorda per unanimitat Resoldre l'objecció formulada per la intervenció municipal i 
procedir al reconeixement de l'obligació de les despeses i/o factures relacionades al 
llistat adjuntat, per un import de 2.117'50 €
- S'acorda per unanimitat  l’aprovació de la bonificació del cent per cent de la quota de 
l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica del vehicle IB-5089-BT., per tenir més de 
25 anys d'antiguitat
-  S'acorda per unanimitat aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, a  A. T.
-  S'acorda  per  unanimitat  declarar  al  Sr.  M.G.P.  en  la  seva  condició  d’infractor, 
responsable  d’una  infracció  administrativa  greu  tipificada  a  l’article  43.a  de 
l’Ordenança  Municipal  Reguladora  de  convivència,  defensa  i  protecció  animal  a 
l'entorn humà. Imposar a l’esmentada persona una multa 
-  S'acorda  per  unanimitat  concedir  a  B.  V.  F.  el  canvi  de  titularitat  de  la  llicència 
d'«Autotaxi» núm. 17 en favor del seu fill A. V. D. amb les mateixes característiques 
que la llicència originària.
- S'acorda per unanimitat adjudicar el contracte menor de les obres de reconstrucció de 
part del marge del Camí de Binibassí a l'empresa Sebastià Canyelles Capó S.L.
- S'acorda per unanimitat abonar les nòmines presentades pel negociat de Tresoreria, 
corresponents a gratificacions pels treballs realitzats fora de l’horari normal de feina, 
pel personal de la Policia Local d’aquest Ajuntament, durant els mesos de setembre i 
octubre de 2016
- S'acorda per unanimitat abonar 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 els mesos de desembre de 2016 i gener de 2017
- S'acorda per unanimitat   l’aprovació,  de la devolució a l'interessat/da de l’Impost 
sobre Vehicles de Tracció Mecànica ja que el vehicle en qüestió ha estat donat de baixa 
a la Direcció General de Tràfic.
-  S'acorda  per  unanimitat  concedir  llicència  a  l'entitat  Dominion Property  SL,   pel 
projecte bàsic de reforma i ampliació de l'habitatge situat al Camí del Far, cantonada 
amb la Urbanització Can Joy 
-  S'acorda  per  unanimitat  concedir  llicència  al  Sr.  A.J.P.,  representat   per 
Construcciones Francisco Gallego, per obres de construcció d'un porxo annex a garatge 
al carrer Sant Pere 1
-  S'acorda  per  unanimitat  concedir  llicència  a  la  Sra.  C.  F.  V.  per  procedir  a  la 
consolidació i ampliació  de l' habitatge situat al carrer Celler, 15, 
- S'acorda per unanimitat informar favorablement el projecte d'execució presentat pel 
Sr. M.C. per la reforma i ampliació de la vivenda situada al carrer Pau Noguera 57
- S'acorda per unanimitat concedir llicència a l'entitat Contratas Sóller SL, pel projecte 
bàsic  i  d'execució  de  reforma  d'habitatge  i  construcció  de   piscina   al  Polígon  3, 
parcel·la 358.
- S'acorda per unanimitat concedir llicència al Sr. J.G.L. per procedir a la demolició de 
part  d'una edificació  situada al Polígon 3, Parcel·la 129 -Camí Costa d'en Flassada-,
-  S'acorda  per  unanimitat  Concedir  llicència  al  Sr.  J.O.R.   pel   projecte  bàsic 
d'ampliació de vivenda  existent a la Plaça Reis de Mallorca 18
- S'acorda per unanimitat concedir llicència a la Sra. A.M.M.per procedir a les obres de 
canvi de coberta de l'edificació (magatzem) existent al Polígon 2 parcel·la 84

Tauler d'anuncis



- S'acorda per unanimitat  aprovar inicialment el padró de la Taxa per llocs, barraques, 
casetes  de  venda,  espectacles  o  atraccions  situats  a  terrenys  d'ús  públic,  mercats 
ocasionals, de l'exercici corresponent a l'any 2017.
- S'acorda per unanimitat  Autoritzar a la concessionària del servei d'aigües, Aqualia, la  
realització del projecte de millora i renovació de la bomba pou nº 2 de la instal·lació  
elèctrica i quadre de protecció dels pous de Ses Fontanelles
- S'acorda per unanimitat aprovar el present expedient de modificació pressupostària 
per generació de crèdit per ingressos, introduint en els estats d'ingressos i de despeses 
del vigent pressupost les modificacions que consten en l'espedient
- S'acorda per unanimitat Aprovar el projecte del contracte d'obres i subministrament. 
Rehabilitació i millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat municipal de Sóller – 
Fase I,

La secretària actal.                                              
Sóller, document signat electrònicament al marge
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