
Llistat de decrets Ajuntament de Sóller. 2017 

 
 

 

Decret número Data Objecte 

Decret 01/17 02/01/2017 Aprovar el Pressupost General prorrogat per a l’exercici 2017 

Decret 02/17 02/01/2017 
Concedir llicència de gual de l’accés situat en el camí de ses 

Fontanelles, a favor d’A.J.A. 

Decret 03/17 02/01/2017 
Autoritzar l’ampliació de la zona existent al Camp Llarg, propera 

al centre de salut, per aparcament de motos 

Decret 04/17 02/01/2017 
Imposar als denunciats per part de la Policia Locals i agents de 

l’ORA d’un llistat de multes de trànsit 

Decret 05/17 02/01/2017 
Prorrogar el contracte de treball amb la treballadora familiar 

M.P.R.P. 

Decret 06/17 03/01/2017 
Ordenar la instal·lació d’un mirall a l’encreuament entre 

urbanització Sa Sínia i c/Rei Herodes 

Decret 07/17 03/01/2017 

Nomenar instructor i secretari dels expedients sancionadors per 

pressumptes infraccions de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de 

març, de protecció de la seguretat ciutadana 

Decret 08/17 03/01/2017 

Aprovar la inscripció de persones donades d’alta i anotades en 

el padró com a residents en aquest municipi, produïdes durant el 

mes de desembre de 2016 i que afecten a 43 persones 

Decret 09/17 04/01/2017 
Autoritzar la senyalització d’un espai d’aparcament reservat per 

a persones amb mobilitat reduïda en el Camí de Cas Jurat 

Decret 10/17 04/01/2017 
Concedir llicència a V.S.H. per col·locar una placa de gual al 

C/Trinitat 

Decret 11/17 04/01/2017 
Concedir llicència a C.S.B. per col·locar una placa de gual 

permanent al C/Filadora 

Decret 12/17 04/01/2017 Nomenament de lletrat i procuradors 

Decret 13/17 05/01/2017 
Declarar a G.J.O.L. com a responsable de tenir un ca a la vis 

pública sense anar conduït 

Decret 14/17 10/01/2017 
Declarar a L.V.L. com a responsable de tenir un ca a la via pública 

sense anar conduït 

Decret 15/17 11/01/2017 
Concedir llicència a C.L.B. i T.M. per primera ocupació de l’edifici 

del c/Bèlgica, 62 

Decret 16/17 11/01/2017 
Ordenar que es procedeixi a la retracció de punts del permís de 

conducció d’una llista de conductors 

Decret 17/17 11/01/2017 
Autoritzar la inhumació de les restes mortals de B.F.R. a la zona de 

terra del cementiri municipal 

Decrets 18/17 

fins al 24/17 
12/01/2017 

Concedir autorització a diversos sol·licitants per ocupar un lloc de 

venda no sedentària al mercat periòdic de Sóller, durant l’any 

2017 

Decret 25/17 13/01/2017 
Concedir llicència a A.B.R. per col·locar una placa de gual 

permanent al c/Tramuntana 

Decret 26/17 13/01/2017 
Autoritzar que es remeti a la Direcció Insular de Territori i Paisatge 

una informació sol·licitada, recopilada per la Policia local 

Decret 27/17 13/01/2017 
Autoritzar a M.M.O. per fer ús d’una tarja distintiva per a persones 

amb mobilitat reduïda 

Decret 28/17 13/01/2017 Autoritzar la celebració els focs de Sant Antoni 

Decret 29/17 13/01/2017 Autoritzar la celebració de les curses de cavalls de Sant Antoni 
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Decret 30/17 13/01/2017 Autoritzar la celebració de les beneïdes de Sant Antoni 

Decret 31/17 13/01/2017 
Declarar la caducitat de l’expedient 39/15, relatiu a la titularitat 

del camí de Can Gaspar 

Decret 32/17 13/01/2017 
Declarar la caducitat de l’expedient 50/15 relatiu a la titularitat 

del camí de Can Flabiol 

Decrets 33/17 

fins al 92/17 

16, 17 i 

18/01/2017 

Concedir autorització a diversos sol·licitants per ocupar un lloc de 

venda no sedentària al mercat periòdic de Sóller, durant l’any 

2017 

Decret 93/17 18/01/2017 

Prorrogació de la reducció del valor cadastral establerta en 

l’article 14è en l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost de 

l’Increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 

Decrets 94/17 

fins al 101/17 
18/01/2017 

Concedir autorització a diversos sol·licitants per ocupar un lloc de 

venda no sedentària al mercat periòdic de Sóller, durant l’any 

2017 

Decret 102/17 19/01/2017 
Concedir la baixa de la llicència de gual permanent de l’accés 

situat al Camí de sa Figuera 

Decret 103/17 19/01/2017 
Concedir la baixa de la llicència de gual permanent de l’accés 

situat al c/Romaguera 

Decrets 104/17 

fins al 126/17 
19/01/2017 

Concedir autorització a diversos sol·licitants per ocupar un lloc de 

venda no sedentària al mercat periòdic de Sóller, durant l’any 

2017 

Decret 127/17 20/01/2017 Denegar la col·locació de pilons al c/Cetre 

Decret 128/17 20/01/2017 
Declarar la caducitat de l’expedient 46/15, relatiu a la titularitat 

del camí de Can Garrigó 

Decret 129/17 20/01/2017 
Designar instructor i secretària de l’expedient instruït en relació a 

obres sense llicència executades per R.V.P. 

Decret 130/17 20/01/2017 
Concedir autorització a I.N. per ocupar un lloc de venda no 

sedentària al mercat periòdic de Sóller, durant l’any 2017 

Decret 131/17 20/01/2017 
Concedir autorització a M.M. per ocupar un lloc de venda no 

sedentària al mercat periòdic de Sóller, durant l’any 2017 

Decrets 132/17 

fins al 135/17 
20/01/2017 

Concedir autorització a diversos sol.licitants per ocupar un lloc de 

venda no sedentària al mercat periòdic de Sóller, durant l'any 

2017 

Decret 136/17 20/01/2017 
Autoritzar la inhumació de les restes mortals de V.P.D.A. a la zona 

de la terra del cementiri municipal 

Decret 137/17 20/01/2017 
Autoritzar la concessió del trast 4 del mercat municipal a favor de 

A.M.P.P. 

Decret 138/17 20/01/2017 
Autoritzar la inhumació de les restes mortals de M.A.R. a la 

sepultura núm. 26 de l'eixamplament del cementiri municipal 

Decret 139/17 23/01/2017 
Declarar la caducitat de l'expedient 51/15 relatiu a la titularitat 

del camí de Can Porxo 

Decret 140/17 23/01/2017 
Declarar la caducitat de l'expedient 53/15 relatiu a la titularitat 

del camí de Cas Pagès 

Decret 141/17 23/01/2017 
Declarar la caducitat de l'expedient 52/15 relatiu a la titularitat 

del camí de Cas Rafal 

Decret 142/17 23/01/2017 
Assignació temporal funcions de cap administrativa de 

transparència i participació ciutadana 

Decret 143/17 24/01/2017 
Declarar la caducitat de l'expedient 57/15 relatiu a la titularitat 

del camí de Can Querol 

Decret 144/17 24/01/2017 
Declarar la caducitat de l'expedient 55/15 relatiu a la titularitat 

del camí de Can Bascós 

Decret 145/17 24/01/2017 Assignació complement de productivitat 

Decret 146/17 24/01/2017 Assignació complement de productivitat 
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Decret 147/17 24/01/2017 Assignació complement de productivitat 

Decrets 148/17 

fins al 154/17 
24/01/2017 

Concedir autorització a diversos sol.licitants per ocupar un lloc de 

venda no sedentària al mercat periòdic de Sóller, durant l'any 

2017 

Decret 155/17 25/01/2017 

Rectificació error materials en una sèrie de decrets relatius a 

l'ocupació de llocs de venda no sedentària al mercat periòdic de 

Sóller 

Decret 156/17 26/01/2017 
Autoritzar l'expedició del carnet de conductor urbà d'auto-taxi  a 

nom de M.A.M. 

Decret 157/17 27/01/2017 Concedir llicència de gual al c/Poet. Fca. Alcover, 74 

Decret 158/17 27/01/2017 
Aprovar la llista provisional d'admesos a les proves d'auxiliar 

administratiu, funcionari interí 

Decret 159/17 27/01/2017 
Autoritzar l'exhumació de les restes mortals de J.P.M. i A.M.A. i el 

seu posterior trasllat a l'ossera 

Decret 160/17 29/01/2017 Autoritzar la celebració del dia de la Pau 

Decret 161/17 30/01/2017 
Autoritzar l'emissió d'un duplicat del carnet de soci núm. 67 que 

consta a nom del sr. Juan Frontera Pizá 

Decret 162/17 30/01/2017 
Autoritzar l'adjudicació dels drets funeraris de la sepultura núm. 9 

de la zona de les capelles a nom dels hereus de C.M. i.C.E. 

Decret 163/17 30/01/2017 
Concedir llicència a A.B.C. per connectar a la xarxa de 

clavegueram l'edifici del c/Sant Bartomeu 

Decret 164/17 31/01/2017 
Autoritzar l'adjudicació dels drets funeraris de la sepultura 264 del 

cementiri vell a favor de G.D.C. i B.D.C. 

Decret 165/17 31/01/2017 
Aprovar la relació provisional d'aspirants admesos a les proves per 

a la provisió de la plaça de secretari interinament 

Decret 166/17 01/02/2017 Creació del segell electrònic de l'Ajuntament de Sóller 

Decret 167/17 01/02/2017 

Inscripció persones donades d'alta i anotades en el padró com a 

residents en aquest municipi, produïdes durant el mes de gener 

de 2017 i que afecten a 64 persones 

Decret 168/17 01/02/2017 
Imposar als denunciats per part de la Policia Local i els agents  de 

l'ORA  d'un llistat de multes de tràfic 

Decret 169/17 02/02/2017 
Declarar la caducitat de l'expedient núm. 59/15 relatiu a la 

titularitat del camí de cas Puput 

Decret 170/17 02/02/2017 
Declarar la caducitat de l'expedient núm. 66/15 relatiu a la 

investigació per definir el traçat del camí des Pinet 

Decret 171/17 02/02/2017 
Declarar la caducitat de l'expedient núm. 60/15 relatiu a la 

titularitat del camí de Cas Vicari 

Decret 172/17 02/02/2017 
Declarar la caducitat de l'expedient núm. 60/15 relatiu a la 

titularitat de l camí de ses Planes 

Decret 173/17 02/02/2017 
Declarar la caducitat de l'expedient núm. 58/15 relatiu a la 

titularitat del camí de Can Gabriel 

Decret 174/17 02/02/2017 
Declarar la caducitat de l'expedient núm. 56/15 relatiu a la 

titularitat del camí de Ca Na Nicolava 

Decret 175/17 02/02/2017 
Aprovar definitivament el projecte d'urbanització Can Joy del 

Port de Sóller 

Decret 176/17 02/02/2017 Nomenament lletrat i procuradors 

Decret 177/17 03/02/2017 Correcció errors materials en la resolución núm. 165 

Decret 178/17 04/02/2017 
Autoritzar l'expedició d'un duplicat de la placa de gual 

permanent núm. 198 

Decret 179/17 05/02/2017 
Concedir llicència a T.G.B. per connectar la vivenda del c/Sa Mar 

al servei de  clavegueram 
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Decret 180/17 06/02/2017 
Autoritzar a «Autocares Mallorca, S.L.» per realitzar transport 

escolar urbà del CEIP Es Puig, per al curs 2016/17 

Decret 181/17 07/02/2017 
Autoritzar l'exhumació de les restes mortals de M.M.C. de la 

sepultura núm. 186 

Decret 182/17 07/02/2017 
Aprovació provisional de la liquidació 04/16 corresponent al 

canon concessional de l'empresa Aqualia 

Decret 183/17 07/02/2017 Autoritzar l'exhumació de les restes mortals de R.U.G. 

Decret 184/17 07/02/2017 
Concedir llicència a A.M.A.T. per escomesa de clavegueram per 

a tres vivendes al c/Poet. Fca. Alcover 

Decret 185/17 07/02/2017 
Concedir llicència a B.F.O. per alta nova al servei de 

clavegueram per a un local del c/Pastor 

Decret 186/17 07/02/2017 
Concedir llicència a B.F.O. per escomesa d'aigua potable al 

c/Pastor 

Decret 187//17 08/02/2017 Autoritzar suspensions del subministrament d'aigua 

Decret 188/17 08/02/2017 Adaptació de les funcions de funcionari per motius de salut 

Decret 189/17 08/02/2017 
Aprovació llista definitiva d'admesos i exclosos a les proves 

d'auxiliar administratiu 

Decret  190/17 08/02/2017 Adaptació de les funcions de funcionari per motius de salut 

Decret 191/17 09/02/2017 
Ordenar la senyalització d'un lloc d'aparcament reservat per a 

persones de mobilitat reduïda a la pça. Antoni Maura 

Decret 192/17 09/02/2017 Autoritzar l'exhumació de les restes mortals 

Decret 193/17 10/02/2017 
Aprovació llista definitiva d'admesos a les proves per a la provisió 

per a la plaça de secretari interinament 

Decret 194/17 10/02/2017 Autoritzar a V.E.A. per reparar voravia a la pça. Espanya 

Decret 195/17 10/02/2017 
Ordenar instal.lació disc de prohibit aparcar i repintat de ratlla 

groga contínua 

Decret 196/17 10/02/2017 Concedir llicència de gual de l'accés c/Filadora 

Decret 197/17 14/02/2017 Rectificar errada Resolució batlia núm. 189, de 2 de febrer 2017 

Decret 198/17 14/02/2017 Autoritzar compensació de deutes de «Eléctrica Sollerense, S.A.» 

Decret 199/17 14/02/2017 Autoritzar compensació de deutes de «Tirme, S.A.» 

Decret 200/17 15/02/2017 
Imposar als denunciats per part de la Policia Local i els agent de 

l'ORA d'un llistat de multes de trànsit 

Decret 201/17 15/02/2017 Concedir bestreta a funcionari 

Decret 202/17 15/02/2017 Autorització canvi vehicle llicència auto-taxi núm. 17 

Decret 203/17 16/02/2017 Autoritzar compensació de deutes a Aqualia 

Decret 204/17 16/02/2017 
Autoritzar l'adjudicació dels drets funeraris de la sepultura 41 de 

l'eixamplament oest del cementiri municipal a favor de J.A.D.C. 

Decret 205/17 21/02/2017 Autoritzar exhumació restes mortals P.A.C.A. 

Decret 206/17 21/02/2017 
Autoritzar exhumació restes mortals inhumades a la sepultura 

núm. 7 del cementiri vell 

Decret 207/17 07/02/2017 
Concedir llicència a B.F.O. per escomesa d'aigua potable per a 

una vivenda i local al c/Pastor 

Decret 208/17 22/02/2017 
Concedir llicència a T.G. B. per procedir a l'alta del servei d'aigua 

potable al c/Sa Mar 
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Decret 209/17 23/02/2017 Assignació complement de productivitat a funcionari 

Decret 210/17 23/02/2017 Assignació noves funcions a funcionari 

Decret 211/17 23/02/2017 Assignació complement de productivitat a funcionari 

Decret 212/17 24/02/2017 Autoritzar exhumació restes mortals i trasllat a l'ossera 

Decret 213/17 24/02/2017 
Ordenar la desestimació de la sol.licitud de Cecosa 

Supermercados, S.L., en relació a l'IBIU 

Decret 214/17 27/02/2017 
Autoritzar concessió trast núm. 3 i meitat del núm. 2 del mercat 

municipal 

Decret 215/17 27/02/2017 Concessió bestreta a funcionari 

Decret 216/17 27/02/2017 Nul 

Decret 217/17 28/02/2017 
Imposar multes a un llistat de persones denunciades per part de 

la Policia Local i els agents d'ORA 

Decret 218/17 28/02/2017 
Concedir llicència a J.B.A. per tancament de parcel.la al Camp 

de Sa Mar 

Decret 219/17 03/03/2017 
Autoritzar col.locació de làpida a la sepultura núm. 72 de 

l'eixamplament 

Decret 220/17 03/03/2017 Autoritzar exhumació restes mortals i trasllat a l'ossera 

Decret 221/17 03/03/2017 Autorització exhumació restes mortal i trasllat a l'ossera 

Decret 222/17 06/03/2017 
Aprovació altes padró habitants mes de febrer i que afecten a 66 

persones 

Decret 223/17 06/03/2017 Anul·lar el decret núm. 216/17, de data 27/02/17 

Decret 224/17 07/03/2017 Concessió bestreta a funcionari 

Decret 225/17 08/03/2017 
Nomenament funcionaris interins auxiliars administratius, M.D.Q. i 

G.BV. 

Decret 226/17 08/03/2017 
Aprovació llista provisional d'admesos a les proves d'operari, 

funcionari interí 

Decret 227/17 08/03/2017 
Aprovació llista provisional d'admesos a les proves d'oficial 

primera fosser, funcionari interí 

Decret 228/17 08/03/2017 
Nomenament cap de l'agrupació local de voluntaris de 

protecció civil de Sóller 

Decret 229/17 08/03/2017 
Delegació al primer tinent de batle de representació davant 

l'assemblea de Batles i Batlesses 

Decret 230/17 08/03/2017 Concedir llicència a C.M.W. per col.locar un gual permanent 

Decret 231/17 09/03/2017 Rectificació errada  de la resolució de batlia núm. 227 

Decret 232/17 09/03/2017 Anul.lació decret núm. 230/17 

Decret 233/17 09/03/2017 Autorització J.C.M.W per col.locar una placa de gual permanent 

Decret 234/17 10/03/2017 
Declarar una sèrie de vehicles en estat d'abandonament a la via 

pública com a residu sòlid urbà 

Decret 235/17 13/03/2017 Desestimar al· legació en relació a a una multa de trànsit 

Decret 236/17 13/03/2017 Autoritzar neteja sepultura 

Decret 237/17 14/03/2017 Desestimar al.legació en relació a una multa de trànsit 

Decret 238/17 14/03/2017 
Concedir llicència a O.W.R. per connectar al servei de 

clavegueram al camí des Cingle 
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Decret 239/17 14/03/2017 
Aprovació denuncies proposades per la Policia Local i agents de 

l'ORA 

Decret 240/17 14/03/2017 
Aprovació llista provisional d'admesos i exclosos a les proves de 

fosser, funcionari interí 

Decret 241/17 14/03/2017 
Aprovació llista definitiva d'admesos i exclosos a les proves 

d'operari, funcionari interí 

Decret 242/17 14/03/2017 
Autoritzar la concessió del trast 4 del mercat municipal a favor de 

A.C.B. 

Decret 243/17 16/03/2017 

Correcció d'errades en la transcripció del text de la Convocatòria 

i Bases específiques pel procés de selecció per cobrir una plaça 

d'arquitecte, personal laboral 

Decret 244/17 16/03/2017 Concedir a M.C.G. llicència per tenir un ca de raça perillosa 

Decret 245/17 16/03/2017 Concedir a M.C.G. llicència per tenir un ca de raça perillosa 

Decret 246/17 16/03/2017 
Autoritzar a B.L.J. per fer ús d'una tarja distintiva per a persones 

amb mobilitat reduïda 

Decret 247/17 17/03/2017 
Autoritzar l'exhumació de les restes mortals de R.M.C.B.F de la 

sepultura núm. 132 del cementiri municipal 

Decret 248/17 17/03/2017 Autoritzar a G.B.R. per reparar entrada del garatge al c/França 

Decret 249/17 17/03/2017 
Delegació de representació davant el Fons Mallorquí de 

Solidaritat i Cooperació 

Decret 250/17 17/03/2017 
Concedir llicència a T.G.B. per connectar vivenda al servei de  

clavegueram al c/Sa Mar 

Decret 251/17 17/03/2017 
Concedir llicència a G.A.M per renovar escomesa d'aigua 

potable a la pça. Francesc Saltor 

Decret 252/17 21/03/2017 
Autoritzar l'exhumació de les restes mortals inhumades a la 

sepultura 35 de l'eixamplament de Son Sang 

Decret 253/17 21/03/2017 
Aprovació liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Sóller, 

exercici 2016 

Decret 254/17 22/03/2017 
Aprovació llista provissional d'admesos a les proves de treballador 

social, règim interí 

Decret 255/17 22/03/2017 
Nomenament de personal facultat per accedir a l'aplicació 

d'edictes i ordenar insercions al Butlletí Oficial de les Illes Balears 

Decret 256/17 23/03/2017 
Autoritzar l'adjudicació dels drets funeraris de la sisena part de la 

sepultura 2 de l'eixamplament oest a favor de M.R.B.C. 

Decret 257/17 23/03/2017 
Autoritzar l'adjudicació dels drets funeraris dels nínxols 51 i 52 del 

grup D (eixamplament oest) a favor de F. J. I A. L. J. 

Decret 258/17 23/03/2017 
Concedir llicència a P.A. per renovar escomesa d'aigua potable 

per a dues vivendes al c/Mallorca 

Decret 259/17 23/03/2017 
Aprovació llista provisional d'admesos a les proves de treballador 

social, règim interí 

Decret 260/17 23/03/2017 
Aprovació llista provisional d'admesos a les proves de treballador 

social, regim interí 

Decret 261/17 24/03/2017 
Correcció errades convocatòria i bases específiques plaça 

arquitecte, com a personal laboral 

Decret 262/17 24/03/2017 
Autoritzar a S.R.P. per retirar la placa de gual permanent del 

c/Jaume I 

Decret 263/17 27/03/2017 Anul.lar el decret núm. 253/17, de data 21/03/17 

Decret 264/17 28/03/2017 
Concedir llicència a Hostal Sóller, S.L., per connectar al servei de 

clavegueram l'edifici situat al c/Sta. Teresa 

Decret 265/17 28/03/2017 
Concedir llicència a M.D.R per connectar al clavegueram la 

vivenda del c/Mallorca 

Decret 266/17 28/03/2017 
Concedir llicència a l'entitat Hostal Sóller, S.L., per connectar nova 

escomesa de pluvials al c/Sant Jaume 
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Decret 267/17 30/03/2017 
Concedir llicència a diversos sol.licitants per renovació 

d'escomesa d'aigua potable per a tres vivendes al c/Sa Mar 

Decret 268/17 30/03/2017 
Autoritzar a M.O.R. per fer ús d'una tarja de discapacitat amb 

problemes de mobilitat 

Decret 269/17 30/03/2017 
Aprovació llista definitiva admesos i exclosos a les proves de 

treballador social, funcionari interí 

Decret 270/17 30/03/2017 
Concedir llicència a diversos sol.licitants per connectar al 

clavegueram tres vivendes a la ctra. Desviament 

Decret 271/17 30/03/2017 
Concedir llicència a H.M.G.W, per realitzar escomesa d'aigua 

potable per obres al camí des Cingle 

Decret 272/17 30/03/2017 
Concedir llicència a F.J.G. per procedir a l'alta al servei de 

material per una vivenda de la pça. De n'Aloi 

Decret 273/17 30/03/2017 
Concedir llicència a F.J.G per renovar escomesa d'aigua potable 

per 2 vivendes a la placeta de n'Aloi 

Decret 274/17 30/03/2017 
Concedir llicència a Zofte Management, S.L.U., per realitzar 

escomesa d'aigua potable per obres al camí des Murterar 

Decret 275/17 30/03/2017 
Concedir llicència a G.R.W. per alta al servei de clavegueram  per 

una vivenda al camí de Cas Puput 

Decret 276/17 30/03/2017 
Concedir llicència a Correos y telégrafos, S.A. per connectar a 

nova escomesa de clavegueram per un local del c/Rectoria 

Decret 277/17 30/03/2017 
Concedir llicència a A.M.B.C. per realitzar registre de pluvials per 

hotel de turisme interior del c/Sant Bartomeu 

Decret 278/17 30/03/2017 Reconeixement triennis M.D.Q. 

Decret 279/17 31/03/2017 
Concedir a V.P.G. llicència per tinença de ca potencialment 

perillós 

Decret 280/17 31/03/2017 
Concedir a V.P.G. llicència per tinença de ca potencialment 

perillós 

Decret 281/17 31/03/2017 Autoritzar a F.C.B. per repintar una línia groga al c/Rentadores 

Decret 282/17 31/03/2017 
Concedir a A.C.T. llicència per col.locar una placa de gual 

permanent a la pça. dels Reis de Mallorca 

Decret 283/17 31/03/2017 Exhumació restes mortals 

Decret 284/17 31/03/2017 
Autorització activitats que es duran a terme dia 4 d'abril al mercat 

municipal 

Decret 285/17 03/04/2017 
Ordenar imposar als denunciats per part de la policia local i 

agents de l'ORA d'un llistat de multes de trànsit 

Decret 286/17 04/04/2017 
Concedir llicència a J.O.S. per renovar escomesa de 

clavegueram al c/Sa Lluna 

Decret 287/17 04/04/2017 
Ordenar la detracció de punts a varis conductors per infraccions 

greus de les normes de trànsit 

Decret 288/17 05/04/2017 
Concedir la declaració en la situació d'excedència voluntària per 

prestació de serveis al sector públic, a un funcionari municipal 

Decret 289/17 06/04/2017 Cessament per renúncia voluntària de funcionari interí 

Decret 290/17 06/04/2017 
Aprovació de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de 

Sóller, exercici 2016 

Decret 291/17 10/04/2017 Concedir a M.P.G. llicència per a la tinença de ca perillós 

Decret 292/17 10/04/2017 Nomenar a A.F.C.  com a oficial 1ª fosser interí 

Decret 293/17 10/04/2017 Nomenar a J.J.M. com a operari interí 

Decret 294/17 10/04/2017 
Aprovar modificacions en relació als sentits de circulació a 

diferents carrers del casc urbà de Sóller 

Decret 295/17 12/04/2017 
Autoritzar a B.P.M. per obtenir un duplicat de la placa de gual 

permanent núm. 476 situada a la plaça dels Reis de Mallorca 
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Decret 296/17 12/04/2017 
Autoritzar a la Comunitat de Propietaris de Gran Via núm. 41, per 

instal.lar pilons 

Decret 297/17 12/04/2017 
Aprovació llista provisional d'admesos i exclosos  a les proves 

d'arquitecte règim laboral 

Decret 298/17 12/04/2017 
Autoritzar a A.C.C. per retirar la placa de gual permanent núm. 

818 del c/Poetessa Fca. Alcover 

Decret 299/17 12/04/2017 
Autoritzar a M.C.C. per reposar un mirall regulador de trànsit al 

camí des Camp Llarg 

Decret 300/17 12/04/2017 Reingrés al servei actiu de funcionari 

Decret 301/17 12/04/2017 Autoritzar la celebració de les processons de setmana santa 

Decret 302/17 18/04/2017 
Cessament de Policia Local funcionari interí amb motiu de 

renúncia voluntària 

Decret 303/17 18/04/2017 
Imposar als denunciats per part de la Policia Local i els agents 

d'ORA d'un llistat de multes de trànsit 

Decret 304/17 20/04/2017 Concedir llicència a R.P.M. per alta servei aigua potable 

Decret 305/17 20/04/2017 
Autoritzar la concessió dels drets funeraris de la sepultura  11 del 

cementiri  vell a favor de M.M.B. 

Decret 306/17 20/04/2017 
Autoritzar l'adjudicació dels drets funeraris de la sepultura 298 del 

cementiri vell a favor de F.M.N.F. 

Decret 307/17 21/04/2017 Nul 

Decret 308/17 21/04/2017 
Autoritzar l'establiment de les paradetes del mercat artesanal a la 

zona de l'Alamea per als diumenges 24 d'abril i 1 i 7 de maig 

Decret 309/17 21/04/2017 Reconeixement triennis funcionari interí A. F.C. 

Decret 310/17 24/04/2017 Autoritzar exhumació restes mortals 

Decret 311/17 24/04/2017 
Autoritzar ocupació espai públic entre l'Alameda i la Parròquia de 

Sant Bartomeu, per al divendres 28 abril, durant tot el dia 

Decret 312/17 24/04/2017 Anul.lar els decrets  304/17 i 307/17 

Decret 313/17 24/04/2017 Aprovació altes padró març 2017 i que afecten a 134 persones 

Decret 314/17 26/04/2017 Nomenament F.V.M. com a treballadora social interina 

Decret 315/17 26/04/2017 
Llista d'admesos i exclosos a les proves de selecció per cobrir una 

plaça d'arquitecte, personal laboral 

Decret 316/17 26/04/2017 
Concedir llicència per primera ocupació a JAULA PROMSOLLER, 

S.L., per canvi d'ús de local al c/Alaró 

Decret 317/17 27/04/2017 
Autoritzar a A.R, per fer ús d'una tarja distintiva de discapacitat 

amb problemes de mobilitat 

Decret 318/17 27/04/2017 
Denegar a J.M.S. per col.locar un piló davant garatge al c/Sta. 

Teresa 

Decret 319/17 28/04/2017 

Autoritzar la sol.licitud de Ferrocarril de Sóller, S.A,. de substituir les 

bandes rugoses de plàstic  per unes de formigó reductores de 

velocitat a l'encreuament del Camí des Camp de s'Oca 

Decret 320/17 28/04/2017 
Autoritzar al sr. M.D.D. per obtenir una placa reglamentària de 

gual permanent al c/Platja den Repic 

Decret 321/17 02/05/2017 
Concedir llicència a L.B.T. per instal.lar filtre biològic anaerobix al 

camí de Can Macià 

Decret 322/17 03/05/2017 
Autoritzar a L.O.L. per obtenir un duplicat de la plaça 

reglamentària de gual permanent núm. 222 

Decret 323/17 03/05/2017 Nul 

Decret 324/17 03/05/2017 Nul 
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Decret 325/17 03/05/2017 
Autoritzar a B.L.L.J. per habilitar una plaça d'estacionament per 

a minusvàlids al carrer Pau Noguera 

Decret 326/17 05/05/2017 

Aprovació llista provisional d'admesos a les proves selectives per 

cobrir de forma interina la plaça de tresoreria de l'Ajuntament 

de Sóller 

Decret 327/17 05/05/2017 
Autoritzar a A.M.B.R. per dur a terme una activitat de «tardeo» al 

c/Sa Lluna 

Decret 328/17 05/05/2017 

Comunicar i entregar còpia als titulars del bar «Can Pedrito», del 

camí Figuera, 10 dels informes del cap de Policia Local i dels 

Serveis Tècnics municipals 

Decret 329/17 06/05/2017 Nul 

Decret 330/17 09/05/2017 
Concedir llicència a R,P.M. per connectar al servei d'aigua 

potable la vivenda de la ctra. Desviament 

Decret 331/17 09/05/2017 

Aprovació inscripció persones donades d'alta i anotades en el  

padró com a residents en aquest municipi, produïdes durant el 

mes de març de 2017 i que afecten a 86 persones 

Decret 332/17 09/05/2017 
Subscripció contracte amb la companyia Previsión Balear-

Manualidad de Prevención Social 

Decret 333/17 09/05/2017 Anul.lació decret núms. 323/17, de data 03/05/17 

Decret 334/17 09/05/2017 

Nomenament lletrat i procuradors en relació a procediment que 

es segueix contra l'Ajuntament en el jutjat contenciós-

administratiu núm. 1 de Palma 

Decret 335/17 09/05/2017 
Autoritzar a F.R.M. per col.locar una làpida a la zona de la terra 

del cementiri municipal 

Decret 336/17 10/05/2017 Rectificació errades resolució batlia núm. 326/17 

Decret 337/17 12/05/2017 

Autoritzar l'adjudicació dels drets funeraris del nínxol 29 (grup D)-

solar 108 de l'eixamplament oest del cementiri municipal  a favor 

de F. I M. P.J. 

Decret 338/17 16/05/2017 
Aprovar llista admesos proves selectives per cobrir de forma 

interina la plaça de Tresoreria de l'Ajuntament de Sóller 

Decrets 339/17 

fins al 344/17 
17/05/2017 

Autoritzar per ocupar la via pública amb taules, cadires i altres 

elements, a diversos establiments comercials de la ciutat 

Decret 345/17 17/05/2017 
Autoritzar l'exhumació de les restes mortals de C.C.V. de la 

sepultura 33 de l'eixamplament del cementiri municipal 

Decret 346/17 17/05/2017 
Autoritzar l'adjudicació definitiva dels drets funeraris del nínxol 48  

a favor de C.D.M.  i L.D.M. 

Decrets 347/17 

fins al 351/17  
17/05/2017 

Autoritzar per ocupar la via pública amb taules, cadires i altres 

elements, a diversos establiments comercials de la ciutat 

Decret 352/17 17/05/2017 
Anul.lació decrets núms. 327/17, de data 05/05/17 i 329/17, de 

06/05/17 

Decret 353/17 17/05/2017 Reconeixement triennis a funcionària interina 

Decrets 354/17 i 

355/17  
17/05/2017 

Autoritzar per ocupar la via pública amb taules, cadires i altres 

elements, a diversos establiments comercials de la ciutat 

Decret 356/17 17/05/2017 
Concedir llicència a W.M.H. per reparar teulada i façana al 

polígon 4, parcel.la 380 

Decrets 357/17 

fins al 365/17  
17/05/2017 

Autoritzar per ocupar la via pública amb taules, cadires i altres 

elements, a diversos establiments comercials 

Decret 366/17 17/05/2017 
Concedir llicència  a W.M.H. per reparar teulada i façana  a la 

vivenda del polígon 4, parcela 380 

Decret 367/17 17/05/2017 
Concedir llicència a TOPAR, S.A., per reparar façana i teulada al 

polígon 5, parcel.la 611 

Decret 368/17 18/05/2017 
Autoritzar la concessió dels drets funeraris de la sepultura 49 del 

cementiri vel la favor de M.C.C. i R.S. 
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Decret 369/17 18/05/2017 Autoritzar col.locació de làpida en el cementiri 

Decret 370/17 18/05/2017 Autoritzar la compensació de deutes de Tirme S.A. 

Decrets 371/17 

fins al 401/17 
18/05/2017 

Autorització per ocupar la via pública amb taules i cadires i 

altres elements, a diversos establiments comercials 

Decret 402/17 18/05/2017 
Imposar als denunciats per part de la policia local i els agents de 

l'ORA d'un llistat de multes de trànsit 

Decret 403/17 19/05/2017 
Incorporació de dos dies addicionals de permís en concepte 

d'assumptes propis per a l'any 2017 

Decret 404/17 22/05/2017 Contractació temporal i urgent d'una operària de neteja 

Decrets 405/17 

fins al  430/17  
22/05/2017 

Autoritzar per ocupar la via pública amb taules i cadires i altres 

elements, a diversos establiments comercials 

Decret 431/17 22/05/2017 
Concedir a H.P.D. llicència per tinença de ca potencialment 

perillós 

Decret 432/17 22/05/2017 
Delegació de representació davant assemblea de Batles i 

Batlesses 

Decrets 433/17 

fins al 452/17  

22 i 

24/05/2017 

Autoritzar per ocupar la via pública amb taules i cadires i altres 

elements, a diversos establiments comercials 

Decret 453/17 24/05/2017 
Autoritzar les suspensions del subministrament d'aigua del primer 

trimestre de l'any 2017 

Decret 454/17 25/05/2017 
Autoritzar l'expedició del carnet de conductor urbà d'auto-taxi a 

nom de C.M.G.A. 

Decret 455/17 25/05/2017 Concedir permís a funcionari per lactància 

Decret 456/17 25/05/2017 
Iniciar procediment sancionador  a J.I.F.P. per tenir un ca a la via 

pública sense anar conduït 

Decret 457/17 25/05/2017 
Iniciar procediment sancionador a M.V.A. per satisfer les 

necessitats fisiològiques a la via pública 

Decret 458/17 25/05/2017 
Iniciar procediment sancionador a J.J.B.S. per tenir a la via 

pública un ca potencialment perillós sense anar conduït 

Decret 459/17 25/05/2017 
Iniciar procediment sancionador a J.M.M.F. per tenir un ca a la 

via pública sense anar conduït 

Decret 460/17 25/05/2017 
Concedir llicència per ampliació d'escomesa d'aigua potable 

per a 3 vivendes al c/Mestral 

Decret 461/17 25/05/2017 
Concedir llicència per connexió a la xarxa de clavegueram de 

la vivenda del c/Mestral 

Decret 462/17 26/05/2017 

Exoneració puntual ordenança municipal de renous i vibracions 

durant les festes del Port de Sóller, a celebrar entre els dies 28 de 

juny i 2 de juliol 

Decret 463/17 29/05/2017 
Autoritzar la inhumació de les restes mortals de la sra. M. C.F.B. a 

la sepultura 16 de la zona jardineres del cementiri municipal 

Decret 464/17 29/05/2017 Reconeixement triennis funcionari interí 

Decrets 465/17 

fins al 493/17  
30/05/2017 

Autoritzar a diversos establiments comercials per ocupar la via 

pública amb taules i cadires i altres elements 

Decret 494/17 30/05/2017 
Iniciar expedient sancionador a M.B.M. per tenir un ca a la via 

pública sense anar conduït 

Decret 495/17 30/05/2017 
Iniciar expedient sancionador a M.B.M. per tenir un ca a la via 

pública sense anar conduït 

Decret 496/17 30/05/2017 
Iniciar procediment sancionador a B.C.M. per satisfer les 

necessitats fisiològiques a un espai públic 

Decret 497/17 30/05/2017 
Nomenament lletrat i procuradors procediment jutjat 

contenciós-administratiu núm. 1 

Decret 498/17 30/05/2017 
Autoritzar a G.M. per fer ús d'una tarja distintiva de persones  

amb discapacitat amb problemes de mobilitat 
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Decret 499/17 30/05/2017 
Autoritzar a F.C.S. per fer ús d'una tarja distintiva per a persones 

amb discapacitat amb problemes de mobilitat 

Decret 500/17 30/05/2017 
Incoar expedient sancionador a restaurant per haver-se excedit 

en l'ocupació de la via pública autoritzada 

Decret 501/17 30/05/2017 

Concedir llicència a Orange Spagne, S.A.U., per procedir al 

projecte d'implantació i desplegament de la xarxa de FTTH 

d'Orange 

Decret 502/17 30/05/2017 
Autoritzar a P.J.B.R. per fer ús d'una tarja distintiva per a persones 

amb discapacitat amb problemes de mobilitat 

Decrets 503/17 

fins al 506/17 
30/05/2017 

Autoritzar a diversos establiments comercials per ocupar la via 

pública amb taules i cadires i altres elements 

Decret 507/17 31/05/2017 
Concedir llicència a S.V.P. per netejar teulada i canviar teules al 

c/Trinitat 

Decret 508/17 31/05/2017 Nul 

Decret 509/17 31/05/2017 
Concedir llicència a Gorch Blau, S.L., per reformar habitatge al 

c/Sant Josep 

Decret 510/17 31/05/2017 

Concedir llicència d'ocupació per a la primera utilització dels 

habitatges situats a la planta primera de la vivenda del c/Isabel 

II 

Decret 511/17 01/06/2017 
Iniciar procediment sancionador a F.T. per satisfer les necessitats 

fisiològiques a un espai públic 

Decret 512/17 02/06/2017 Autoritzar el carnet de conductor d'auto-taxi a nom de J.D.O.M. 

Decret 513/17 02/06/2017 
Concedir llicència a F.J.P.B. per a la tinença d'un ca 

potencialment perillós 

Decret 514/17 02/06/2017 
Imposar als denunciats per part de la Policia Local i agents de 

l'ORA, un llistat de multes de trànsit 

Decret 515/17 02/06/2017 Anul.lar decret núm. 508/17, de 31/05/17 

Decret 516/17 03/06/2017 

Designar temporalment a l'oficial J.J.V.M. la prefectura del cos 

de policia local, amb motiu del gaudiment de les vacances del 

subinspector 

Decret 517/17 03/06/2017 

Incoar expedient sancionador a un establiment comercial per 

excedir en l'ocupació de via pública autoritzada o en el nombre 

d'elements autoritzats 

Decret 518/17 03/06/2017 

Incoar expedient sancionador a un establiment comercial per 

excedir en l'ocupació de via pública autoritzada o en el nombre 

d'elements autoritzats 

Decret 519/17 05/06/2017 
Concedir llicència a I.C.E. per asmpliació d'escomesa d'aigua 

potable per a tres vivendes al c/Pastor 

Decret 520/17 05/06/2017 Ordenar l'execució d'unes obres a la vivenda del c/Xaloc 

Decret 521/17 05/06/2017 
Concedir llicència a I.C.E. per alta nova del servei de 

clavegueram al c/Pastor 

Decret 522/17 05/06/2017 
Concedir llicència a M.J.B. per alta nova del servei de 

clavagueram al camí de Can Deià 

Decret 523/17 05/06/2017 
Concedir llicència a M.J.B. per instal.lar nova escomesa d'aigua 

potable al camí de Can Deià 

Decret 524/17 05/06/2017 
Autoritzar el canvi de titularitat dels drets funeraris de la sepultura 

330 de l'eixamplament a favor de C.M.R. 

Decret 525/17 05/06/2017 Autorització per tallar palmera morta al paseig Es Través 

Decret 526/17 05/06/2017 

Incoar expedient sancionador a establiment comercial per 

excedir en l'ocupació de la via pública autoritzada en el 

nombre d'elements autoritzats 

Decret 527/17 05/06/2017 
Concedir llicència a M.O.T. per procedir a escomesa de pluvials 

per a una vivenda 
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Decret 528/17 05/06/2017 Assignació complement puntual de productivitat a funcionària 

Decret 529/17 06/06/2017 
Autoritzar a A.M.F.V. per fer ús d'una tarja de discapacitat amb 

problemes de mobilitat 

Decret 530/17 06/06/2017 Autoritzar el repintat d'unes marques vials al camí Fontanelles 

Decret 531/17 06/06/2017 
Autoritzar la realització d'un sopar del club de futbol Port de 

Sóller 

Decret 532/17 06/06/2017 
Concedir autorització a C.M.S.L. per efectuar publicitat 

dinàmica de «charters» náutics amarrats al Port de Sóller 

Decret 533/17 08/06/2017 
Concedir llicència a A.V.F. per escomesa de clavegueram per 

habitatge al c/Puerto Rico 

Decret 534/17 13/06/2017 
Concedir llicència a M.L.M. per instal.lar escomesa de 

clavegueram al c/Castanyer 

Decret 535/17 13/06/2017 
Aprovar el doble sentit de circulació del tram del c/Alqueria del 

Comte 

Decret 536/17 14/06/2017 
Desestimar les al.legacions presentades per F.J.B. en relació a  

sancions de trànsit i confirmar la resolució objecte del mateix 

Decret 537/17 15/06/2017 
Ordenar imposar als denunciats per part de la Policia Local i 

agents de l'ORA d'un llistat de multes de trànsit 

Decret 538/17 15/06/2017 

Ordenar a la Policia Local limitar una zona del pati de  l'escola 

de Ses Marjades, amb motiu del perill per possible caiguda de 

teules 

Decret 539/17 15/06/2017 
Rectificar el decret 452/17 i no autoritzar a E.K. per ocupar la via 

pública amb taules i cadires 

Decret 540/17 15/06/2017 Concedir bestreta a funcionari 

Decret 541/17 15/06/2017 Prestació de serveis policials a l'Ajuntament de Deià 

Decret 542/17 15/06/2017 
Denegar sol.licitud a M.I.N.R. per pintar una zona 

d'estacionament de motocicletes al c/Sta. Teresa 

Decrets 543/17 

fins al 545/17  
15/06/2017 

Autoritzar a diversos establiments comercials per ocupar la via 

pública amb taules i  cadires i altres elements 

Decret 546/17 15/06/2017 
Desestimar les al.legacions presentades per J.H.H.L. a la 

proposta de demolició d'unes obres sense llicència al c/Llebeig 

Decret 547/17 15/06/2017 Autoritzar exhumació restes mortals A.A.C. 

Decret 548/17 15/06/2017 Autoritzar exhumació restes mortals A.B.L. 

Decret 549/17 15/06/2017 Autoritzar exhumació restes mortals 

Decret 550/17 15/06/2017 
Concedir llicència a J.P. per escomesa clavegueram per 

vivenda del c/Isabel II 

Decret 551/17 16/06/2017 Autoritzar l'exhumació de restes mortals 

Decret 552/17 16/06/2017 Nul 

Decret 553/17 16/06/2017 
Concedir llicència a Oraiste, S.L., per realitzar reformes interiors a 

la vivenda del polígon 4, parcel.la 1583 

Decret 554/17 18/06/2017 
Autoritzar per col.locar una placa de gual permanent al c/Pere 

Serra 

Decret 555/17 21/06/2017 
Desestimar recurs de reposició en relació a multa de trànsit i 

confirmar resolució objecte del mateix 

Decret 556/17 21/06/2017 
Desestimar recurs de reposició en relació a multa de trànsit i 

confirmar resolució objecte del mateix 

Decret 557/17 21/06/2017 
Desestimar recurs de reposició en relació a multa de trànsit i 

confirmar resolució objecte del mateix 

Decret 558/17 21/06/2017 Estimar recurs de reposició en relació a multa de trànsit 
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Decret 559/17 21/06/2017 
Desestimar recurs de reposició en relació a multa de trànsit i 

confirmar resolució objecte del mateix 

Decret 560/17 21/06/2017 
Denegar sol.licitud a U.K. per col.locar una segona placa de 

gual permanent al c/Mestral 

Decret 561/17 21/06/2017 Autoritzar a A.M.F. per col.locar pilons al camí Figuera 

Decret 562/17 21/06/2017 Anul.lar decret 552/17 

Decret 563/17 21/06/2017 Delegació representació Ajuntament al TICMALLORCA 

Decret 564/17 22/06/2017 

Desestimar sol.licitud d'autorització presentada per Topar, S.A., 

per modificar un tram de la voravia del c/Esglèsia de Sant 

Ramón de Penyafort 

Decret 565/17 22/06/2017 
Concedir llicència a M.S.V. per procedir a l'alta del servei 

d'aigua potable per a una vivenda del c/Joan XXIII 

Decret 566/17 22/06/2017 
Concedir llicència a M.S.V. per procedir a una nova escomesa 

de clavegueram per a una vivenda del c/Joan XXIII 

Decret 567/17 22/06/2017 
Concedir llicència a C.D.R. per procedir a l'alta del servei 

d'aigua potable per a un local situat  al c/Joan XXIII 

Decret 568/17 22/06/2017 
Concedir llicència a J.T.M. per instal.lar una nova escomesa 

d'aigua per a una vivenda del c/Alaró 

Decret 569/17 22/06/2017 
Concedir llicència a C.D.R. per instal.lar nova escomesa de 

clavegueram per a un local al c/Joan XXIII 

Decret 570/17 22/06/2017 
Concedir llicència a J.B.V. per instal.lar nova escomesa d'aigua 

potable al camí de Can Guida 

Decret 571/17 22/06/2017 
Concedir llicència a Europromociones Pinoi, S.L., per instal.lar 

escomesa d'aigua potable al c/Sa Mar 

Decret 572/17 23/06/2017 Autoritzar la celebració de les festes Patronals de Sant Pere 

Decret 573/17 23/06/2017 
Desestimar a Ferrocarril de Sóller, S.A., per instal.lar dues 

pancartes informatives davant l'estació del Ferrocarril 

Decret 574/17 23/06/2017 Aprovació altes padró maig 2017, 104 persones 

Decret 575/17 23/06/2017 
Autorització adjudicació drets funeraris sepultura 199 

eixamplament 

Decret 576/17 26/06/2017 
Concedir llicència a M.F.M. per procedir a nova escomesa 

d'aigua potable  al c/Germanes Casasnoves 

Decret 577/17 26/06/2017 
Concedir llicència a M.F.M.  per procedir a nova escomesa de 

clavegueram al c/Germanes Casasnoves 

Decret 578/17 26/06/2017 
Autoritzar la devolució dels avals dipositats per l'entitat ISLABAU, 

com a conseqüència de l'execució d'obres al Passeig Es Través 

Decret 579/17 26/06/2017 
Concedir llicència a Can Mussol 1908, S.L., per instal.lar 

escomesa d'aigua potable, al c/Pare Baró 

Decret 580/17 27/06/2017 
Prorrogar el contracte temporal d'una operària de neteja 

d'edificis 

Decret 581/17 27/06/2017 Nomenament coordinador municipal de platges M.B.G. 

Decret 582/17 27/06/2017 
Autorització substitució quantia econòmica denúncia de tràfic 

per treballs comunitaris 

Decret 583/17 29/06/2017 

Requerir a E.K. per presentar sol.licitud per poder atorgar la 

llicència d'ocupació de via pública amb taules i cadires al seu 

establiment comercial 

Decret 584/17 04/07/2017 
Concedir llicència a Can Mussol, 1908, S.L., per instal.lar 

escomesa d'aigua potable per obres, alta nova, al c/Pare Baró 

Decret 585/17 05/07/2017 Concedir pròrroga a la comissió de serveis del sr. M.G.LL. 

Decret 586/17 05/07/2017 Nomenament funcionari interí amb la categoria de Policia Local 
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Decret 587/17 05/07/2017 
Autoritzar a J.S.E. per col.locar una placa reglamentària de gual 

permanent al c/Germà Bianor 

Decret 588/17 05/07/2017 
Imposar als denunciats per part de la Policia Local i els agents 

de l'ORA d'un llistat de multes de tràfic 

Decret 589/17 05/07/2017 

Incoar expedient sancionador a Fusteria Sóller 65 S.L. per 

infracció de l'Ordenança Reguladora de la Prevenció i 

Contaminació Acústica i Vibracions 

Decret 590/17 05/07/2017 Autoritzar la inhumació de restes mortals 

Decret 591/17 05/07/2017 Autoritzar la inhumació de restes mortals 

Decret 592/17 06/07/2017 
Autoritzar la col.locació d'una làpida sobre la sepultura 149 de 

l'eixamplament oest 

Decret 593/17 06/07/2017 
Autoritzar la col.locació d'una làpida sobre la sepultura 85 del 

cementiri  vell 

Decret 594/17 06/07/2017 
Incoar expedient per infracció urbanística, per obres sense 

llicència al polígon 1 

Decret 595/17 06/07/2017 
Concedir llicència a E.B. per realitzar accés amb vehicle al 

c/Tramuntana 

Decret 596/17 06/07/2017 
Concedir a S.R. llicència per primera ocupació d’edifici dedicat 

a habitatge unifamiliar aïllat, al polígon 1 

Decret 597/17 06/07/2017 Nul 

Decret 598/17 10/07/2017 
Concedir llicència a Contratas Sóller, S.L., per realitzar obres de 

rehabilitació de mina, safareig, síquia i torrentó 

Decret 599/17 10/07/2017 
Concedir llicència a M.B.C. per instal.lar nova escomesa de 

clavegueram al c/Sa Lluna 

Decret 600/17 10/07/2017 
Concedir llicència a C.J.H. per instal.lar nova escomesa de 

clavegueram al c/Isabel II 

Decret 601/17 13/07/2017 Contractar temporalment una operària de neteja d'edificis 

Decret 602/17 10/07/2017 
Aprovació Inscripció persones donades alta padró juny 2017 i 

que afecten a 92 persones 

Decret 603/17 10/07/2017 
Autoritzar inhumació restes mortals B.M.P. zona terra cementiri 

municipal 

Decret 604/17 10/07/2017 
Concedir llicència a I.D. per aterracar murs exteriors al camí des 

Cingle 

Decret 605/17 11/07/2017 Concedir bestreta a funcionari 

Decret 606/17 12/07/2017 
Concedir llicència a Falguera Inversions, S.L., per desplaçar 

escomesa d'aigua al c/Castanyer 

Decret 607/17 12/07/2017 
Revocar el decret de batlia núm. 581 de 27 de juny i nomenar  a 

N.S.P. com a  coordinadora municipal de platges 

Decret 608/17 13/07/2017 Contractació temporal i urgent d'una operària de neteja edificis 

Decret 609/17 13/07/2017 
Autoritzar la realització d'un sopar a benefici de la parròquia de 

Sant Bartomeu el dia 14 de juliol 

Decret 610/17 13/07/2017 

Aprovar la relació provisional d'admesos a les proves per cobrir 

com a funcionari de carrera i pel torn de promoció interna de 

tres places d'administratiu d'administració general 

Decret 611/17 13/07/2017 Formalització contracte de treball arquitecte R.A.O. 

Decret 612/17 13/07/2017 
Concedir llicència a Falguera Inversions, S.L., per desplaçar 

escomesa d'aigua potable 

Decret 613/17 13/07/2017 
Concedir llicència a A.P.P. per instal.lar comptador  d'aigua al 

camí de Son Sales 

Decret 614/17 13/07/2017 
Concedir llicència a A.P.P. per instal.lar escomesa d'aigua 

potable per habitatge al camí de Son Sales 
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Decret 615/17 14/07/2017 

Autoritzar la realització de tres sopars a la fresca per part de la 

tercera edat del Port, els dies 15 de juliol, 15 d'agost i 16 de 

setembre 

Decret 616/17 14/07/2017 
Autoritzar la realització d'un passsacarrers per part de la 

batucada Batu-al-món, els dies 18 de juliol i 1,8 i 22 d'agost 

Decret 617/17 19/07/2017 
Concedir a Construccions Jeroni Roca, S.L, llicència al projecte 

bàsic de construcció i reforma de dos habitatges al c/Xaloc 

Decret 618/17 19/07/2017 
Imposar als denunciants per part de la policia local i els agents 

de l'ORA, d'un llistat de multes de trànsit 

Decret 619/17 19/07/2017 Concedir bestreta a funcionari 

Decret 620/17 19/07/2017 Concedir permís per matrimoni a funcionari 

Decret 621/17 20/07/2017 

Exoneració puntual de l'ordenança municipal dels renous per a 

la festa de barriada dels Estiradors i Celler, els dies 22,28, 29 i 30 

de juliol 

Decret 622/17 21/07/2017 
Concedir llicència a G.R.W. per instal.lar comptador d'aigua per 

obres al camí de Cas Puput 

Decret 623/17 24/07/2017 

Aprovar la relació d'aspirants admesos i exclosos en relació a les 

proves per cobrir com a funcionari de carrera i pel torn de 

promoció interna, tres places d'administratiu d'administració 

general 

Decret 624/17 25/07/2017 
Atribució noves funcions M.P.R.P. i assignació complement de 

productivitat 

Decret 625/17 26/07/2017 

Imposar a J.J.B.S. infractor responsable per no tenir llicència per 

a la tinença d'un ca potencialment perillós i imposar-li una multa 

de 150,25 euros 

Decret 626/17 26/07/2017 
Declarar a J.M.M.F. responsable per tenir un ca a la via pública 

sense anar conduit i imposar-li una multa de 70 euros 

Decret 627/17 26/07/2017 
Declarar a J.I.F.P. responsable per tenir un ca a la via pública 

sense anar conduït 

Decret 628/17 27/07/2017 
Autoritzar el tancament del c/Celler el dia 14 d'agost per 

realitzar un sopar de veinats, a partir de les 20 fins a les 24 hores 

Decret 629/17 27/07/2017 Assignació complement de productivitat puntual a funcionari 

Decret 630/17 27/07/2017 
Concedir permís per lactància d'un fill menor de 12 mesos a 

funcionari 

Decret 631/17 27/07/2017 Assignació complement de productivitat puntual a funcionari 

Decret 632/17 27/07/2017 Assignació complement de productivitat a funcionari 

Decret 633/17 27/07/2017 

Autoritzar la realització de tres sopars a benefici dels vitralls de la 

parròquia de Sant Bartomeu els dies 12 de juliol, 4 d'agost i 1 de 

setembre de 2017 

Decret 634/17 28/07/2017 
Denegar a A.M.L.L. per instal.lar dues jardineres davant el gual 

permanent del c/Germà Bianor 

Decret 635/17 28/07/2017 
Adaptació de les funcions de J.M.M. com a policia local, per 

motius de salut 

Decret 636/17 04/08/2017 
No admissió del recurs de reposició contra providència de 

constrenyiment presentat per S.B.B. 

Decret 637/17 31/07/2017 
Concedir llicència a Union Concept, S.L., per instal.lar escomesa 

d'aigua potable per obres al c/Reial 

Decret 638/17 31/07/2017 
Denegar a Catherine Touwaide llicència per implantar  activitat 

econòmica a una ZV privada, al c/Cristòfol Colom 

Decret 639/17 31/07/2017 
Concedir llicència a P.A.V.C. per arreglar goteres i juntes de la 

façana, a la vivenda del camí de Rocafort 

Decret 640/17 31/07/2017 
Concedir llicència a A.V.C. per arreglar goteres al camí de 

Rocafort 
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Decret 641/17 01/08/2017 
Iniciar procediment sancionador a M.L. per tenir un ca a la via 

pública sense anar conduït 

Decret 642/17 04/08/2017 
Inadmissió del  recurs de reposició presentat per S.B.B. contra la 

providència de constrenyiment (Exp. 1624/16) 

Decret 643/17 04/08/2017 
Inadmissió del recurs de reposició presentat per S.B.B. contra  la 

providència de constrenyiment (Exp. 963/16) 

Decret 644/17 04/08/2017 
Inadmissió del recurs de reposició presentat per S.B.B. contra la 

providència de constrenyiment (Exp 1795/16) 

Decret 645/17 04/08/2017 
Inadmissió del recurs de reposició presentat per S.B.B. contra la 

providència de constrenyiment (Exp. 946/17) 

Decret 646/17 04/08/2017 
Inadmissió del recurs de reposició presentat per S.B.B. contra  

providència de constrenyiment (Exp. 1715/16) 

Decret 647/17 04/08/2017 
Inadmissió del recurs de reposició presentat per S.B.B. contra 

providència de constrenyiment (Exp. 1062/16) 

Decret 648/17 04/08/2017 

Autoritzar l'adjudicació dels drets funeraris corresponents a 1/3 

part de la sepultura 57 de l'eixamplament de Son Sang a favor 

dels hereus de L.O.S. 

Decret 649/17 04/08/2017 
Inadmissió recurs de reposició presentat per S.B.B. contra 

providència de constrenyiment (Exp. 1772/16) 

Decrets 650/17 i 

651/17   
07/08/2017 

Inadmissió del recurs de reposició presentat per S.B.B. contra 

providència de constrenyiment.(Exp. 1852/17 i 1615/16) 

Decret 652/17 09/08/2017 
Autoritzar a V.C.O. per fer ús d'una tarja distinta per a persones 

amb discapacitat amb problemes de mobilitat 

Decret 653/17 11/08/2017 Anul.lar el decret núm. 640/17, de data 31/07/17 

Decret 654/17 11/08/2017 
Autoritzar a J.L.M.C. per fer ús d'una tarja distintiva per a 

persones amb discapacitat amb problemes de mobilitat 

Decret 655/17 15/08/2017 

Nomenar B.J.T. com a oficial 1ª, escala administració especial, 

subescala serveis especials, personal d'oficis, funcionari interí 

grup C, subgrup C2 

Decret 656/17 15/08/2017 
Prestar la conformitat a la pròrroga de comissió de serveis de 

R.A.R.P. 

Decret 657/17 17/08/2017 Concessió bestreta a funcionari 

Decret 658/17 17/08/2017 
Autoritzar a establiment comercial per ocupar la via pública 

amb diversos elements 

Decret 659/17 17/08/2017 
Autoritzar col.laboració amb personal policial amb l'Ajuntament 

de Consell 

Decret 660/17 17/08/2017 
No admetre recurs de reposició presentat per F.C.S. contra 

providència de  constrenyiment 

Decret 661/17 17/08/2017 
No admetre recurs de reposició presentat per F.C.S. contra 

providència de constrenyiment 

Decret 662/17 17/08/2017 
Publicar anunci relatiu a vehicles retirats de la via pública en 

estat d'abandonament 

Decret 663/17 17/08/2017 
No admetre recurs de reposició presentat per F.C.S. contra 

providència de constrenyiment 

Decret 664/17 18/08/2017 
Modificar el decret núm. 408/15, de 6 de juliol 2015, de 

delegació de Batlia àrea Benestar Social i Gent Gran 

Decret 665/17 21/08/2017 
Concedir llicència a B.A.N. per ampliar i arreglar rampa al camí 

Figuera 

Decrets 666/17 

fins al 675/17 
21/08/2017 

No admetre recursos de reposició presentat per F.C.S. contra 

providència de constrenyiment (Exps. 1504/16, 1520/16, 1521/16, 

995/16, 4156/15, 3847/15, 4114/15) 

Decret 676/17 22/08/2017 Concessió bestreta a funcionari 

Decret 677/17 23/08/2017 
Concedir llicència a Jost Kuiper per reparar façanes laterals i 

teulada al c/Trinitat 
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Decret 678/17 23/08/2017 Designar instructora i secretari expedient infracció urbanística 

Decret 679/17 25/08/2017 
Autoritzar l'adjudicació dels drets funeraris de la sepultura núm. 

22 de la zona jardineres a favor de G.M.C. 

Decret 680/17 25/08/2017 

Autoritzar l'adjudicació dels drets funeraris corresponents a la 

tercera part de la sepultura 2 bis de la zona jardineres, als hereus 

de A.M.C.T. 

Decret 681/17 25/08/2017 Autoritzar exhumació restes mortals A.M.C.F. 

Decret 682/17 25/08/2017 
Concedir llicència primera ocupació edificació urbanització 

Béns d'Avall, carretera de Deià 

Decret 683/17 25/08/2017 
Incoació expedient infracció urbanística obres col.locació 

antena parabòlica a façana 

Decret 684/17 28/08/2017 Reconeixement triennis a funcionari 

Decret 685/17 28/08/2017 
Iniciar procediment sancionador a O.Q.M. per satisfer les 

necessitats fisiològiques a un espai públic 

Decret 686/17 29/08/2017 
Autoritzar a C.M.E.A. per obtenir duplicat de placa de gual 

permanent 

Decret 687/17 29/08/2017 
Iniciar procediment sancionador a M.L. per tenir un ca a la via 

pública sense anar conduït 

Decret 688/17 29/08/2017 

Aprovar inscripció persones donades d'alta i anotades en el 

padró com a residents en aquest municipi durant el mes de 

març de 2017 i que afecten a 77 persones 

Decret 689/17 30/08/2017 Autoritzar a U.K. per col.locar una placa de gual permanent 

Decret 690/17 31/08/2017 Autoritzar el traspàs de la llicència d'auto-taxi núm. 16 

Decret 691/17 31/08/2017 
Nomenament F.R.M. com a funcionari interí, oficial 1ª, personal 

d'oficis 

Decret 692/17 31/08/2017 
Autoritzar a J.M.S.G. per col.locar una placa de gual permanent 

en el c/Sant Ramón 

Decret 693/17 31/08/2017 
Autoritzar l'expedició del carnet de conductor urbà d'auto-taxi a 

nom de J.M.R. 

Decret 694/17 31/08/2017 Anul.lació decret 568/17, de 22 de juny 

Decret 695/17 01/09/2017 
Aprovació denúncies tràfic proposades per la Policia Local i els 

agents de l'ORA 

Decret 696/17 04/09/2017 
Aprovar relació provisional d'aspirants admesos i exclosos a les 

proves d'auxiliar administratiu, funcionari interí 

Decret 697/17 05/09/2017 

Aprovar inscripció de les persones donades d'alta i anotades en 

el padró com a residents en aquest municipi, produïdes durant 

el mes d'agost i que afecten a 56 persones 

Decret 698/17 06/09/2017 
Autoritzar l'adjudicació dels drets funeraris de la sepultura 3 de 

l'eixamplament Son Sang a favor de J.A.M.B. 

Decret 699/17 06/09/2017 
Autoritzar a Gestora Hotelera Mallorquina, S.L., per col.locar  uns 

pilons enmig de dos guals permanents al c/Mestral 

Decret 700/17 06/09/2017 
Autoritzar la col.laboració amb personal policial amb el municipi 

de Fornalutx 

Decret 701/17 06/09/2017 
Autoritzar a V.C.O. per habilitar una placa d'estacionament de 

minusvàlids al c/P. Fca. Alcover 

Decret 702/17 06/09/2017 Signar pròrroga contracte amb C.J.R. 

Decret 703/17 06/09/2017 
Estimar sol.licitud a M.R.C. de devolució de la quantitat de la 

taxa del dret d'examen d'auxiliar administratiu. 

Decret 704/17 06/09/2017 
Autoritzar suspensions del subministrament d'aigua a un llistat de 

deutors 
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Decret 705/17 08/09/2017 

Autoritzar l'adjudicació definitiva de la concessió administrativa 

dels drets funeraris de la sepultura núm. 120 del cementiri vell a 

favor del germans A.F. 

Decret 706/17 11/09/2017 

Aprovar l'execució del projecte d'urbanització de les bases 

d'actuació UEPA i per l'autorització per a l'extinció de la Junta 

de Compensació 

Decret 707/17 13/09/2017 

Adjudicar el contracte menor del subministrament  de quatre 

aparells captadors d'insectes per a la seva instal.lació en el 

recinte municipal del mercat 

Decret 708/17 13/09/2017 
Autoritzar a  E.G.J. per ocupar la via pública amb diversos 

elements, davant el seu establiment comercial 

Decret 709/17 13/09/2017 
Autoritzar a C.R.E. en representació dels veinats del c/Xaloc, per 

col.locar bandes reductores de velocitat 

Decret 710/17 13/09/2017 
Concedir llicència a M.M.C.A. per canviar canal i aïllar teulada 

al camí Figuera del Port 

Decret 711/17 13/09/2017 
Concedir llicència a M.M.L.F. per obres de reparació de la 

sepultura 76 del cementiri vell 

Decret 712/17 13/09/2017 

Concedir llicència a J.C.C. per obres de reparació teulada, 

volada i canviar canal al polígon 4,  parcel.la 905, camí des 

Murterar 

Decret 713/17 13/09/2017 
Concedir llicència a M.A.M. per reparar volada, arreglar 

humitats de la teulada i impermeabilitzar al c/Isabel II 

Decret 714/17 13/09/2017 
Concedir llicència de primera ocupació per a l'edificació 

dedicada a vivenda unifamiliar situada al passeig Es Través 

Decret 715/17 13/09/2017 
Autoritzar a M.G.S. per ocupar la via pública davant el seu 

establiment comercial amb diversos elements 

Decret 716/17 13/09/2017 
Autoritzar a E.O. per ocupar la via pública davant el seu 

establiment comercial amb diversos elements 

Decret 717/17 13/09/2017 
Autoritzar a F.K. per ocupar la via pública davant el seu 

establiment comercial amb diversos elements 

Decret 718/17 13/09/2017 
Autoritzar a J.S.F. per ocupar la via pública davant el seu 

establiment comercial amb diversos elements 

Decret 719/17 13/09/2017 Reconeixement triennis a funcionària interina 

Decret 720/17 15/09/2017 

Autoritzar la realització d'una Fideuà Solidària a càrrec de Sóller 

Solidari de «Malària 40», el proper dia 23 de setembre a la pça. 

Constitució, de les 17 a les 24 h 

Decret 721/17 19/09/2017 Concedir bestreta a funcionària 

Decret 722/17 19/09/2017 
Concedir llicència a J.O.C. per rehabilitar façana amb color 

ocre, al polígon 4 

Decret 723/17 20/09/2017 

Autoritzar la sol.licitud de Peix Groc, S.L. - Hotel Portosóller, per 

obtenir un duplicat de la placa reglamentària de Gual 

permanent núm. 573, situat al c/Mitjorn 

Decret 724/17 20/09/2017 

Autoritzar la sol.licitud de Peix Groc, S.L. - Hotel Portosóller, per 

obtenir un duplicat de la placa reglamentària de Gual 

permanent núm. 573, situat al c/Mitjorn 

Decret 724/17 

(bis) 
20/09/2017 

Autoritzar a F.M.R. per pintar una quadrícula groga a l'entrada 

del vial privat del camí de Can Vives 

Decret 725/17 20/09/2017 
Autoritzar a Orada Invest, S.L., per col.locar una placa de gual 

permanent a la ctra. del Port 

Decret 726/17 20/09/2017 

Autoritzar l'adjudicació de la concessió administrativa dels drets 

funeraris de la meitat de la sepultura 332 del cementiri vell a 

favor de B.V.M. 

Decret 727/17 21/09/2017 

Aprovació provisional de la liquidació 01/17 del canon 

concessional de l'empresa Aqualia, corresponent al trimestre 

1/17 
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Decret 728/17 21/09/2017 
Concedir a J.D.G.H. llicència per tenir un ca potencialment 

perillós 

Decret 729/17 21/09/2017 
Aprovació llistat de multes de tràfic proposades per la Policia 

Local i els agents de l'ORA 

Decret 730/17 21/09/2017 
Designació temporal P.J.T. com a segon cap de brigada per 

substituir a B.M.R. 

Decret 731/17 21/09/2017 Concedir bestreta a funcionari 

Decret 732/17 21/09/2017 
Aprovar llista definitiva de persones admeses i excloses a les 

proves d'auxiliar administratiu, funcionari interí 

Decret 733/17 21/09/2017 Nul 

Decret 734/17 21/09/2017 Nul 

Decret 735/17 25/09/2017 
Iniciar procediment sancionador a L.V.L. per tenir un ca a la via 

pública sense anar conduït 

Decret 736/17 28/09/217 
Autoritzar a P.A.F.V. per ocupar la via pública davant el seu 

establiment comercial amb separadors 

Decret 737/17 28/09/217 
Concedir llicència a U.G.K. per obres de substitució del trespol 

de la voravia al c/Mestral 

Decret 738/17 28/09/217 
Concedir llicència a Lianying Ye per fer forats per ancoratge de 

para-sols al passeig Sa Platja 

Decret 739/17 29/09/2017 

Delegar en el primer tinent de batle, sr. Josep Lluís Colom 

Martínez, l'exercici de les funcions i atribucions pròpies de la 

batlia, des del dia 2 al 9 d'octubre de 2017, ambdós inclosos 

Decret 740/17 29/09/2017 Concedir complement de productivitat puntual a funcionari 

Decret 741/17 29/09/2017 

Designar temporalment F.P.A. la prefectura del cos de la Policia 

Local, amb motiu del gaudiment de les vacances del 

subinspector 

Decret 742/17 29/09/2017 Anul.lar decret 295/17, de 12/04/17 

Decret 743/17 29/09/2017 
Autoritzar a B.P.M. per obtenir una placa de gual permanent al 

camí den Bou 

Decret 744/17 29/09/2017 
Revocar l'autorització d'ocupació de via pública segons les 

dades que consten a l'arxiu municipal 

Decret 745/17 29/09/2017 
Autoritzar l'expedició del carnet de conductor urbà d'auto-taxi a 

nom de J.L.G. 

Decret 746/17 29/09/2017 Anul.lació decrets núms. 733/17 i 734/17 

Decret 747/17 29/09/2017 
Autoritzar l'adjudicació de la concessió administrativa dels drets 

funeraris de la sepultura 22 del cementiri vell a favor de C.T.C.M. 

Decret 748/17 03/10/2017 

Concedir llicència a M.R.L.B. per obres de consolidació de 

marge i arreglar portal de garatge a la ctra. del Port (Sa Roca 

Rotja) 

Decret 749/17 03/10/2017 
Exoneració puntual de l'ordenança municipal de renous i 

vibracions durant les festes de Barriada de l'Alqueria del Comte 

Decret 750/17 03/10/2017 
Adjudicar la concessió administrativa dels drets funeraris del 

nínxol 49 del conjunt de capelles 7/8 a favor del sr. J.M.G. 

Decret 751/17 03/10/2017 
Autoritzar la col.locació d'una làpida a la zona de la terra del 

cementiri municipal 

Decret 752/17 03/10/2017 
Autoritzar la col.locació d'una làpida a la zona de la terra del 

cementiri municipal 

Decret 753/17 03/10/2017 
Autoritzar a M.Q.M. per col.locar una placa reglamentària de 

Gual Permanent en el c/Mestral 

Decret 754/17 04/10/2017 
Adjudicar la concessió administrativa dels drets funeraris de la 

sepultura 3 de l'eixamplament Son Sang a favor de C.M.L.J. 



Llistat de decrets Ajuntament de Sóller. 2017 

Decret 755/17 05/10/2017 

Aprovar inscripció de les persones donades d'alta i anotades al 

padró d'habitants com a residents en aquest municipi al llarg del 

mes de setembre i que afecten a 104 persones 

Decret 756/17 07/10/2017 
Concedir llicència a J.S.E. per reparar mur de tancament de 

pedra annex a la via tramvia al camp de s'Oca 

Decret 757/17 07/10/2017 
Concedir llicència a J.S.E. per reparació de mur de tancament 

de pedra annex a la via tramvia al Camp de s'Oca 

Decret 758/17 09/10/2017 

Autoritzar la realització d'una ballada popular a càrrec d'Estol 

de Tramuntana i Agrupació folklòrica Es Rebost (Maó), el dia 22 

d'octubre a la plaça Constitució, de les 11.30 h. a les 13.30 h 

Decret 759/17 13/10/2017 Autoritzar la inhumació de restes mortals 

Decret 760/17 13/10/2017 
Autoritzar la col.locació d'un llibre de marbre sobre la sepultura 

núm. 1 de la zona jardineres 

Decret 761/17 13/10/2017 
Concedir llicència a D.F. per renovar connexió clavegueram al 

c/Rectoria 

Decret 762/17 13/10/2017 
Concedir llicència a S.S. per instal.lar servei clavegueram per a 

una vivenda al c/Animes 

 


