
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 31/10/2017

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 7 de novembre de 2017.

S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
31 d'octubre 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 787 al 802, dels dies 
28, 30 i 31 d'octubre de 2017.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la signatura dels convenis de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Sóller, l'Associació Sollerica de Cultura Popular, el Casal de Cultura-Museu de Sóller, 
Promusica Chorus i la Parròquia de Sant Bartomeu i el Centre Parroquial Victòria per a  
la seva col·laboració en la realització d'activitats socioculturals.
Cultura: partida 3300/480000
Associació Sollerica de Cultura Popular: 1000 € /any 2017
Casal de Cultura – Museu de Sóller: 1000 €/any 2017
Promusica Chorus: 500 €
CP Victòria: 1000€/any 2017
Parròquia de Sant Bartomeu: 1000 €/any 2017
SEGON.- Delegar en el batle-president la signatura d'aquests convenis.
TERCER.- Notificar-ho als interessats i negociats afectats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Convocar concurs d’idees a nivell d’avantprojecte amb intervenció de jurat per a la 
selecció de les propostes arquitectòniques per a la rehabilitació del teatre ‘Defensora 
Sollerense’.
2.Aprovar les bases que regiran l’organització del concurs.
3.Publicar  l'anunci  de  licitació  en  el  Butlletí  Oficial  i  en  el  Perfil  del  Contractant 
perquè, durant el termini establert per a la presentació d’ofertes, els interessats puguin 
presentar les proposicions que estimin pertinents.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
PRIMER.-  Que  a  partir  del  13  de  novembre  es  dona  per  finalitzat  el  termini 
d'autorització per a la venda no sedentària els diumenges a la plaça Constitució.
SEGON.- Notificar-ho als negociats afectats.

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

Tauler d'avisos



Primer.- Aprovar la transferència de crèdits següents:

PROGRAM
A

ECONÒMIC NOM PARTIDA RECURSOS APLICACIONS

9200 6810000 CONVENI ATALAIA 60.119,62

9200 6230100 PROJECTE 
ADEQUACIÓ 
TRAMVIA  PER 
OFICINA TURÍSTICA

60.119,62

TOTAL 
TRANSFERÈNCIA

60.119,62 60.119,62

Segon.- Donar compte a l'Ajuntament en Ple de l'esmentat acord.

Tercer.- Remetre l'expedient una vegada conclòs,als negociats afectats.»

La Junta de Govern, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.-  Presentar  les  al·legacions  següents  al  Decret  sobre  la  conservació  de  la 
Posidònia Oceànica a les Illes Balears:
- Preocupa especialment la manca de protecció de la posidònia del litoral de la Serra de 
Tramuntana quan des de fa temps hi ha la petició d'una Reserva Marina.
- D'acord amb els arguments del propi decret sobre el que significa la protecció de la 
Posidònia Oceànica com a element mitigador del canvi climàtic i la seva repercussió 
directe en la qualitat de vida i l'activitat econòmica local a les Illes Balears; consideram 
que s'han de protegir aquelles zones de posidònia de petites dimensions.
- La badia del Port de Sóller és un ecosistema especialment fràgil que es troba degradat  
i en perill tant per la pressió de les platges urbanes així com el fondeig incontrolat dins 
el mirall d'aigua; per la qual cosa creim que les zones petites de posidònia oceànica no 
sols s'han de preservar sinó que s'ha de treballar per la seva restauració.
- Som conscients que el Port de Sóller és l'únic port de refugi marítim de la costa nord  
de la Serra de Tramuntana, la qual cosa suposa que en casos d'emergència marítima s'ha 
de facilitar el fondeig justificat. No obstant en situacions de normalitat, el fondeig ha 
d'estar controlat i limitat en boies ecològiques preferentment fora de les zones petites 
de posidònia oceànica.

Segon.- Sol·licitar la inclusió de les zones de posidònia oceànica dins la badia del Port 
de Sóller i el litoral adjacent dins les zones de protecció prioritària o bé que s'obri un 
tercer llistat a l'Annex I d'alguers a controlar i protegir precisament per trobar-se en 
perill de desaparició.

Tercer.-  Notificar-ho  a  la  Direcció  General  d'Espais  Naturals  i  Biodiversitat  de  la 
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears  i als 
negociats afectats.
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La secretària.                                                 El Batle
Sóller, document signat electrònicament al marge
       

Tauler d'avisos
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