
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 27/02/2018

Hble. Sra. Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques,  

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 27 de febrer de 2018.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
20 de febrer de 2018.
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  0184/2018  al 
0205/2018,  dels dies 20, 21, 22, i 23 de febrer de 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar la relació de factures de l'expedient número 1122/2018, aprovació proposta de 
despeses Junta de Govern 27/02/2018, per import de 24.189,67 euros.

La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
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 
1123/2018, aprovació proposta de despeses amb objecció Junta de Govern 27/02/2018, 
per import de 33.447,44 euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir  A R.  V.  P.  (05.610.130Q)  i  M.ª.  M.  F.  M.  (78.190.781G)  llicència  de 
legalització  per  a  les  obres  de  demolició  de  porxo  i  terrassa  annexes  a  habitatge 
unifamiliar i reposició del terreny al seu estat anterior, situades a la Parcel.la 568 del 
Polígon 5 amb referència cadastral 07061A005005680000KH i qualificació urbanística 
ANEI.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Autoritzar a V. D. A. el projecte d'execució per a rehabilitació d'habitatge unifamiliar 
entre mitgeres, situat a la parcel.la 2295 del polígon 4.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir  a  M.  C.  M.  (78193657M),  LLICÈNCIA  per  a  les  obres  de  reforma 
d'habitatge,  situades  al  Camí  Cas  Panerers,  18  (polígon  4,  parcel.la  829),  amb 
referència cadastral 07061A004008290000KM i qualificació urbanística NR3.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir  Llicència  a  M. M. D.  H.  (Y5312957V) per  a  les  obres de  rehabilitació  i 
consolidació d'habitatge unifamiliar aïllat situat a les parcel.les 254 i 620 del polígon 5, 
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amb  referències  cadastrals  07061A005002540000KB  i  07061A05006200001LL, 
respectivament, classificades coma sól rústic protegit amb categoria ARIP boscos.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir  Llicència  a  P.  L.  (Y5020375H)  per  a  les  obres  de  reforma  d'habitatge 
unifamiliar  situades al  carrer  Sant  Josep,  15 de  Biniaraix,  amb referència  cadastral 
7426002DE7072N0001JO i qualificació urbanística NV1.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir llicència a J. E. B. (Y1884845D) per a les obres de piscina annexa a habitatge 
existent,  situades  a  la  parcel.la  668  del  polígon  2,  amb  referència  cadastral 
07061A002006680000KO i classificació de sòl rústic protegit (ARIP).

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
AUTORITZAR a A.  B.  i  J.  B.  el  projecte  d'execució per  a  l'enderrocament  d'unes 
edificacions i construcció d'una piscina, situades al Camí de Can Guida, 90, polígon 4, 
parcela 2148.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir  Llicència  a  R.  F.  (Y5035303L)  per  a  les  obres  de  reforma  d'habitatge 
unifamiliar  aïllat  i  piscina  annexa,  situades  al  Camí  des  Far,  55,  amb  referència 
cadastral 3249003DE7034N0001YR i qualificació urbanística CJP1B, ZVPB i ZV.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Autoritzar a M. R. R. el projecte d'execució per a les obres d'un habitatge unifamiliar 
aïllat amb piscina, situades al carrer Mestral, 24.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Autoritzar a SAGITTA BALEARES S.L. (B57424178), el Projecte d'execució per a 
reforma d'habitatge situat al Polígon 4, Parcel·les 500, 490, 491 i 492 (finca registral 
18.018).

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  un  ajud  econòmic  d'urgent  i  greu  necessitat,  a  M.ª  C.  C.  C.  amb  DNI: 
43147626V per la quantitat de 235€.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  un  ajud  econòmic  d'urgent  i  greu  necessitat,  a  M.ª  C.  C.  C.  amb  DNI: 
43147626V per la quantitat de 210€.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  un  ajud  econòmic  d'urgent  i  greu  necessitat,  a  J.  de  R.  B.  Q.  amb DNI: 
Y5550139T per la quantitat de 140€.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar la compensació de 925,55 € corresponents al total de la factura presentada per 
l'empresa Nivi del mes de desembre de 2017 amb l'import recaptat  de les multes a 
estrangers  i  en  virtut  del  Conveni  d'adhesió  esmentat,  que  han suposat  un total  de 
1.778,89 €.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
L’aprovació  de  la  bonificació  del  per  cent  per  cent  de  la  quota  de  l'Impost  sobre 
vehicles  de  tracció  mecànica  del  vehicle  turisme  Ford  Fiesta  1.1  amb  matrícula 
PM7779BS., per tenir més de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica. Aquest 
acord tendrà efectes a partir de l'exercici 2019.

La Junta de Govern, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- Aprovar la convocatòria específica per a la creació d'una borsa de treball de la 
categoria  d'Operari/a  neteja  edificis  interí,  grup  C2,  mitjançant  el  sistema  de 
concurs-oposició.
Segon.- Aprovar les bases específiques que regiran aquesta convocatòria que consten a 
l'expedient.
Tercer.- Publicar l'acord en el BOIB, a la pàgina web de l'Ajuntament de Sóller i donar 
compte a la Junta de Personal del mateix.».

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- Aprovar la convocatòria específica per a la creació d'una borsa de treball de la 
categoria  de  Treballador/a  Familiar  interí,  grup  C2,  mitjançant  el  sistema  de 
concurs-oposició.
Segon.- Aprovar les bases específiques que regiran aquesta convocatòria que consten a 
l'expedient.
Tercer.- Publicar l'acord en el BOIB, a la pàgina web de l'Ajuntament de Sóller i donar 
compte a la Junta de Personal del mateix.»

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar les bases del Premis Literaris Vall de Sóller 2018
SEGON.- Dotar econòmicament aquest premis, segons retenció efectuada a la partida 
3300/4800000, amb:
XXXI Edició del Premi “Guillem Colom i Ferrà” de poesia: 1000 €
XXVI Edició del Premi “Joan Marquès Arbona” de narrativa curta: 1000 €
Certamen Pau Noguera Sarol, primer premi de glosa escrita: 300 €
Certamen Pau Noguera Sarol, segon premi glosa escrita: 200 €
TERCER.- Notificar-ho als interessats i negociats afectats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.-  Concedir  la  bonificació  del  40%  sobre  l’import  de  l’IBIU  de  naturalesa 
urbana, exercici 2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

F. B. C. Camí de Ses Argiles, 21 – 07100 Sóller 07061A002000600000KJ

La  determinació  de  la  quantia  concreta  a  bonificar  en  la  quota  de  l'impost,  estarà 
sotmesa a l'aprovació del padró corresponent per la Junta de Govern de data 8 de maig 
de 2018.
Segon.- Comunicar-ho als interessats, recordant l’obligació de sol·licitar-ho cada any 
abans de dia 31 de març.
Tercer.- Donar compte als negociats afectats per a la seva aplicació en l’expedició de 
rebuts relatius a l’actual exercici.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:

Tauler d'avisos



Primer.-  Concedir  la  bonificació  del  40%  sobre  l’import  de  l’IBIU  de  naturalesa 
urbana, exercici 2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

R. B. B. Camí Horta de Biniaraix, 6 – 07100 Sóller 07061A004025600000KI

La  determinació  de  la  quantia  concreta  a  bonificar  en  la  quota  de  l'impost,  estarà 
sotmesa a l'aprovació del padró corresponent per la Junta de Govern de data 8 de maig 
de 2018.
Segon.- Comunicar-ho als interessats, recordant l’obligació de sol·licitar-ho cada any 
abans de dia 31 de març.
Tercer.- Donar compte als negociats afectats per a la seva aplicació en l’expedició de 
rebuts relatius a l’actual exercici.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.-  Concedir  la  bonificació  del  40%  sobre  l’import  de  l’IBIU  de  naturalesa 
urbana, exercici 2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

M. M. P. C. Camí Can Flor, 1 – 07100 Sóller 07061A002002900000KU

La determinació  de  la  quantia  concreta  a  bonificar  en  la  quota  de  l'impost,  estarà 
sotmesa a l'aprovació del padró corresponent per la Junta de Govern de data 8 de maig 
de 2018.
Segon.- Comunicar-ho als interessats, recordant l’obligació de sol·licitar-ho cada any 
abans de dia 31 de març.
Tercer.- Donar compte als negociats afectats per a la seva aplicació en l’expedició de 
rebuts relatius a l’actual exercici.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.-  Concedir  la  bonificació  del  40%  sobre  l’import  de  l’IBIU  de  naturalesa 
urbana, exercici 2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

M. S. J. Ctra. Deià, 4 – 07100 Sóller 4926002DE7042N0001UB

La determinació  de  la  quantia  concreta  a  bonificar  en  la  quota  de  l'impost,  estarà 
sotmesa a l'aprovació del padró corresponent per la Junta de Govern de data 8 de maig 
de 2018.
Segon.- Comunicar-ho als interessats, recordant l’obligació de sol·licitar-ho cada any 
abans de dia 31 de març.
Tercer.- Donar compte als negociats afectats per a la seva aplicació en l’expedició de 
rebuts relatius a l’actual exercici.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.-  Concedir  la  bonificació  del  40%  sobre  l’import  de  l’IBIU  de  naturalesa 
urbana, exercici 2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

A. R. A. Camí Ca Na Nicolava, 5A 07061A004012820000KB

La determinació  de  la  quantia  concreta  a  bonificar  en  la  quota  de  l'impost,  estarà 
sotmesa a l'aprovació del padró corresponent per la Junta de Govern de data 8 de maig 
de 2018.
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Segon.- Comunicar-ho als interessats, recordant l’obligació de sol·licitar-ho cada any 
abans de dia 31 de març.
Tercer.- Donar compte als negociats afectats per a la seva aplicació en l’expedició de 
rebuts relatius a l’actual exercici.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.-  Concedir  la  bonificació  del  40%  sobre  l’import  de  l’IBIU  de  naturalesa 
urbana, exercici 2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

M. F. C. C/ Murterar, 44 – 07100 Sóller 07061A004008190001LU

La determinació  de  la  quantia  concreta  a  bonificar  en  la  quota  de  l'impost,  estarà 
sotmesa a l'aprovació del padró corresponent per la Junta de Govern de data 8 de maig 
de 2018.
Segon.- Comunicar-ho als interessats, recordant l’obligació de sol·licitar-ho cada any 
abans de dia 31 de març.
Tercer.- Donar compte als negociats afectats per a la seva aplicació en l’expedició de 
rebuts relatius a l’actual exercici.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.-  Concedir  la  bonificació  del  40%  sobre  l’import  de  l’IBIU  de  naturalesa 
urbana, exercici 2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

D. F. N. V. Camí  Cas  Puput,  7  –  07100 
Sóller

07061A004026020001LZ

La determinació  de  la  quantia  concreta  a  bonificar  en  la  quota  de  l'impost,  estarà 
sotmesa a l'aprovació del padró corresponent per la Junta de Govern de data 8 de maig 
de 2018.
Segon.- Comunicar-ho als interessats, recordant l’obligació de sol·licitar-ho cada any 
abans de dia 31 de març.
Tercer.- Donar compte als negociats afectats per a la seva aplicació en l’expedició de 
rebuts relatius a l’actual exercici.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.-  Concedir  la  bonificació  del  40%  sobre  l’import  de  l’IBIU  de  naturalesa 
urbana, exercici 2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

M. B. Camí Horta de Biniaraix, 9 – 07100 Sóller 07061A004024040000KU

La determinació  de  la  quantia  concreta  a  bonificar  en  la  quota  de  l'impost,  estarà 
sotmesa a l'aprovació del padró corresponent per la Junta de Govern de data 8 de maig 
de 2018.
Segon.- Comunicar-ho als interessats, recordant l’obligació de sol·licitar-ho cada any 
abans de dia 31 de març.
Tercer.- Donar compte als negociats afectats per a la seva aplicació en l’expedició de 
rebuts relatius a l’actual exercici.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
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Primer.-  Concedir  la  bonificació  del  40%  sobre  l’import  de  l’IBIU  de  naturalesa 
urbana, exercici 2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

P. J. C. D. Camí  Vell  des  Port,  10A  – 
07100 Sóller

07061A002001860000KJ

La  determinació  de  la  quantia  concreta  a  bonificar  en  la  quota  de  l'impost,  estarà 
sotmesa a l'aprovació del padró corresponent per la Junta de Govern de data 8 de maig 
de 2018.
Segon.- Comunicar-ho als interessats, recordant l’obligació de sol·licitar-ho cada any 
abans de dia 31 de març.
Tercer.- Donar compte als negociats afectats per a la seva aplicació en l’expedició de 
rebuts relatius a l’actual exercici.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.-  Concedir  la  bonificació  del  40%  sobre  l’import  de  l’IBIU  de  naturalesa 
urbana, exercici 2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

A. M. P. F. C/ Bernadí Celià, 4. Can Ribera 
– 07100 Sóller

07061A004010280000KP

La determinació  de  la  quantia  concreta  a  bonificar  en  la  quota  de  l'impost,  estarà 
sotmesa a l'aprovació del padró corresponent per la Junta de Govern de data 8 de maig 
de 2018.
Segon.- Comunicar-ho als interessats, recordant l’obligació de sol·licitar-ho cada any 
abans de dia 31 de març.
Tercer.- Donar compte als negociats afectats per a la seva aplicació en l’expedició de 
rebuts relatius a l’actual exercici.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.-  Concedir  la  bonificació  del  40%  sobre  l’import  de  l’IBIU  de  naturalesa 
urbana, exercici 2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

R. D. M. Camí Sa Figuera, 117 07061A002002810000KX

La determinació  de  la  quantia  concreta  a  bonificar  en  la  quota  de  l'impost,  estarà 
sotmesa a l'aprovació del padró corresponent per la Junta de Govern de data 8 de maig 
de 2018.
Segon.- Comunicar-ho als interessats, recordant l’obligació de sol·licitar-ho cada any 
abans de dia 31 de març.
Tercer.- Donar compte als negociats afectats per a la seva aplicació en l’expedició de 
rebuts relatius a l’actual exercici.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.-  Concedir  la  bonificació  del  40%  sobre  l’import  de  l’IBIU  de  naturalesa 
urbana, exercici 2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

J. R. M. Camí  de  la  Villalonga,  15  – 
07100 Sóller

07061A004003270001LO
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La determinació  de  la  quantia  concreta  a  bonificar  en  la  quota  de  l'impost,  estarà 
sotmesa a l'aprovació del padró corresponent per la Junta de Govern de data 8 de maig 
de 2018.
Segon.- Comunicar-ho als interessats, recordant l’obligació de sol·licitar-ho cada any 
abans de dia 31 de març.
Tercer.- Donar compte als negociats afectats per a la seva aplicació en l’expedició de 
rebuts relatius a l’actual exercici.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.-  Concedir  la  bonificació  del  40%  sobre  l’import  de  l’IBIU  de  naturalesa 
urbana, exercici 2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

A. F. S. Camí Son Blanco, 26 – 07100 
Sóller

07061A003000320003ZW

La determinació  de  la  quantia  concreta  a  bonificar  en  la  quota  de  l'impost,  estarà 
sotmesa a l'aprovació del padró corresponent per la Junta de Govern de data 8 de maig 
de 2018.
Segon.- Comunicar-ho als interessats, recordant l’obligació de sol·licitar-ho cada any 
abans de dia 31 de març.
Tercer.- Donar compte als negociats afectats per a la seva aplicació en l’expedició de 
rebuts relatius a l’actual exercici.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.-  Concedir  la  bonificació  del  40%  sobre  l’import  de  l’IBIU  de  naturalesa 
urbana, exercici 2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

L. P. S. C/ Ses Argiles, 22 – 07100 Sóller 07061A003001070000KB

La determinació  de  la  quantia  concreta  a  bonificar  en  la  quota  de  l'impost,  estarà 
sotmesa a l'aprovació del padró corresponent per la Junta de Govern de data 8 de maig 
de 2018.
Segon.- Comunicar-ho als interessats, recordant l’obligació de sol·licitar-ho cada any 
abans de dia 31 de març.
Tercer.- Donar compte als negociats afectats per a la seva aplicació en l’expedició de 
rebuts relatius a l’actual exercici.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.-  Concedir  la  bonificació  del  40%  sobre  l’import  de  l’IBIU  de  naturalesa 
urbana, exercici 2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

A. L. M. Camí d'en Bou, 18 – 07100 Sóller 07061A002001000000KA

La determinació  de  la  quantia  concreta  a  bonificar  en  la  quota  de  l'impost,  estarà 
sotmesa a l'aprovació del padró corresponent per la Junta de Govern de data 8 de maig 
de 2018.
Segon.- Comunicar-ho als interessats, recordant l’obligació de sol·licitar-ho cada any 
abans de dia 31 de març.
Tercer.- Donar compte als negociats afectats per a la seva aplicació en l’expedició de 
rebuts relatius a l’actual exercici.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.-  Concedir  la  bonificació  del  40%  sobre  l’import  de  l’IBIU  de  naturalesa 
urbana, exercici 2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

F. A. L. M. Ctra.  Fornalutx,  1  –  07100 
Sóller

07061A004008050000KX

La determinació  de  la  quantia  concreta  a  bonificar  en  la  quota  de  l'impost,  estarà 
sotmesa a l'aprovació del padró corresponent per la Junta de Govern de data 8 de maig 
de 2018.
Segon.- Comunicar-ho als interessats, recordant l’obligació de sol·licitar-ho cada any 
abans de dia 31 de març.
Tercer.- Donar compte als negociats afectats per a la seva aplicació en l’expedició de 
rebuts relatius a l’actual exercici.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.-  Concedir  la  bonificació  del  40%  sobre  l’import  de  l’IBIU  de  naturalesa 
urbana, exercici 2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

P. A. R. C/ Son Sales, 24 – 07100 Sóller 07061A001005250000KX

La determinació  de  la  quantia  concreta  a  bonificar  en  la  quota  de  l'impost,  estarà 
sotmesa a l'aprovació del padró corresponent per la Junta de Govern de data 8 de maig 
de 2018.
Segon.- Comunicar-ho als interessats, recordant l’obligació de sol·licitar-ho cada any 
abans de dia 31 de març.
Tercer.- Donar compte als negociats afectats per a la seva aplicació en l’expedició de 
rebuts relatius a l’actual exercici.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.-  Concedir  la  bonificació  del  40%  sobre  l’import  de  l’IBIU  de  naturalesa 
urbana, exercici 2018, al titular següent, relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

J. J. B. B. C/  Villalonga,  11  –  07100 
Sóller

07061A004003290000KE

La determinació  de  la  quantia  concreta  a  bonificar  en  la  quota  de  l'impost,  estarà 
sotmesa a l'aprovació del padró corresponent per la Junta de Govern de data 8 de maig 
de 2018.
Segon.- Comunicar-ho als interessats, recordant l’obligació de sol·licitar-ho cada any 
abans de dia 31 de març.
Tercer.- Donar compte als negociats afectats per a la seva aplicació en l’expedició de 
rebuts relatius a l’actual exercici.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Aprovar la previsió d’activitats de la 12a Fira de la Taronja i Jornades de la Taronja.
2.Per al dissabte dia 10 de març de 2018, amb motiu de la Fira de la Taronja que tendrà 
lloc a la Pl. de la Constitució i voltants, i per tal de muntar les parades i les activitats  
pròpies  d’aquesta  Fira,  i  de  conformitat  a  l’establert  a  l’article  3  de  l’Ordenança 

Tauler d'avisos



reguladora  del  mercat  d’artesania  de  Sóller,  i  a  l’article  3  de  l’ORD  mercats  no 
permanents i fires de Sóller. s’acorda la reubicació de les parades del Mercat Artesà i 
del  Mercat  no  permanent  de  Sóller  que  habitualment  estan  a  l’Alameda  i  el  seus 
voltants en carrers adjacents. Aquestes parades es traslladaran temporalment, només per 
aquest dia, d’acord a la previsió que consta a l’expedient de tramitació.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Aprovar el calendari de Fires de Promoció següent:
- Fira de la Taronja: Del 9 al 25 de març. Inauguració de la Fira dia 10 de març, a la Pl. 
Constitució de Sóller, mentre que el tancament es farà a Fornalutx com a les edicions 
anteriors.
- Mostra Artesana, Mostra d’Automoció, s’integraran al programa de la Fira de Sóller 
de dia 13 de maig. Aquest mateix dia, o bé dins el programa de Festes es podran afegir  
altres  mostres  de  caire  industrial  o  empresarial,  que  puguin  sorgir  a  proposta  dels 
representants dels sectors.
- Fira del swing: 11 de novembre.
- Fira de la Il·lusió: 8 de desembre.
Amb el condicionant que,aquestes dates es podran desplaçar per motius de previsió 
climàtica, a sol·licitud motivada del Clúster Sóller Bon Dia o per altres circumstàncies 
d’interès general.
2.Proposar al Consorci Serra de Tramuntana els dies 22 i 23 de setembre per a la Fira  
de la Mar, amb un canvi de plantejament i que no hi hagi Festival d’Havaneres, sinó 
complementar  la  Fira  amb ‘mini  festivals’ durant l'estiu:  una setmana xeremiers de 
Sóller, un altre Jazz, un altre folklòric... en definitiva, nits temàtiques.
3.Notificar-ho als departaments afectats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, a F. C. M. amb DNI: 43089386J 
per la quantitat de 467€.

La secretària.                                                 El Batle

Sóller, document signat electrònicament al marge
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