
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 2/04/2019.

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 2 d'abril de 2019.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
26 de març de 2019.
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  0499/2019  al 
0529/2019,  dels dies 25, 26, 27, 28 i 29 de març de 2019.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  la  relació  de  factures  de  l'expedient  número  2016/2019, APROVACIÓ 
PROPOSTA DE DESPESES, per import de 168.874,31 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 
2017/2019, APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIÓ, per import 
de 15.855,18 euros.

Es  posa  en  coneixement  de  la  Junta  de  Govern  Local  el  llistat  de  liquidacions 
d'exercicis  anteriors  corresponents  a  l'Impost  sobre  Béns  Immobles  de  Naturalesa 
Rústica, d'altes i/o modificacions, per inspecció o per declaració voluntària dels titulars, 
confeccionades d'acord amb la documentació aportada pel Centre de Gestió Cadastral, 
per un import total de 119,64 €. 
Atès el fet anterior, la Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, 
ACORDA: l'aprovació de les liquidacions per un import total de 119,64 €. 

 Es  posa  en  coneixement  de  la  Junta  de  Govern  Local  el  llistat  de  liquidacions 
d'exercicis  anteriors  corresponents  a  l'Impost  sobre  Béns  Immobles  de  Naturalesa 
Urbana, d'altes i/o modificacions, per inspecció o per declaració voluntària dels titulars, 
confeccionades d'acord amb la documentació aportada pel Centre de Gestió Cadastral, 
per un import total de 263,37 €. 
Atès el fet anterior, la Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, 
ACORDA: l'aprovació de les liquidacions per un import total de 263,37 €. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir la bonificació del 60% sobre l’import de l’I.B.I. de naturalesa urbana o rústica 
exercici 2019, al titular següent,  relacionat per l'habitatge que s’indica:

Titular Situació habitatge Ref. cadastral

Tauler d'avisos



C. A. V. G. C/ Cetre 39, 3º – 07100 Sóller 5422072DE7052S0032BI

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (factura Llum) de 196,04€  a  C. 
C. C. amb DNI: 42973657C.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (factura Llum) de 186,52€ , a  N. 
L. amb DNI: Y3480208T.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària,  ACORDA:
Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (beca Basquet) de 150€  a  M. C. 
O. amb DNI: 36406832V.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar el següent expedient de Serveis Socials relatiu a sol·licitud de  exempció de 
l’impost de circulació per discapacitat. L´exempció serà efectiva a partir del 2020.

Núm. Exp.         Sol·licitant                                Matrícula

2028/2019     M. C. C. M.        4645HNX

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  el  següent  expedient de  Serveis Socials  relatiu  a  sol·licitud de   traspàs de 
l’impost de circulació per discapacitat. L´exempció serà efectiva a partir del 2020.

Núm. Exp.      Sol·licitant                             Matrícula

1996/2019   M. M. G.         traspàs de 7528DST  a 2355KVN

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Incoar novament l’expedient de resolució de la concessió administrativa concedida en 
data 18 de juliol de 2017 a favor de l’entitat Xiton S.L. per incompliment per part del 
concessionari  de  part  de  les  obligacions  essencials  de  dita  concessió  i  que  venen 
reflectides en els antecedents del present acord.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Autoritzar  a  A.  A.  G.  el  projecte  d'execució  d'ampliació  d’habitatge  unifamiliar 
entre-mitgeres al carre Església, 8.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir llicència a Hooley Investments LTD per a les obres de demolició de piscina i  
construcció d’una nova, situades al Passeig es Través, 8.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir llicència a M. T. P. O. (20831844P) per a les obres de nou accés a la finca 
«Can Penya».

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir llicència a M. C. i M. C. per a les obres de construcció d’habitatge unifamiliar 
entre-mitgeres, situades al carrer Gran Via, 20.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Autoritzar a JMT BETEILIGUNGS-UNG BERATUNGS-GMBH, representada per G. 
L. M., les modificacions en el transcurs de les obres del projecte de reforma parcial i  
canvi parcial del forjat del sostre de planta baixa, en un edifici d’habitatge unifamiliar 
entre mitgeres per a aparcament i nou accés a les plantes superiors, al carrer Bàlitx, 16.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir la bonificació del 40% sobre l’import de l’IBIU de naturalesa urbana, exercici 
2019, al titular següent,  relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

C. M. M. D. Camí  d'es  Rafal,  3  –  07100 
Sóller

07061A004023470000KY

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir la bonificació del 40% sobre l’import de l’IBIU de naturalesa urbana, exercici 
2019, al titular següent,  relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

M. A. Z. A. Camí  d'en  Bou,  37  baixos  – 
07100 Sóller

07061A004002790002BJ

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir la bonificació del 40% sobre l’import de l’IBIU de naturalesa urbana, exercici 
2019, al titular següent,  relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

F. M. Z. A. Camí  d'en  Bou,  39A  -  1er  – 
07100 Sóller

07061A004002790001LH

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir la bonificació del 40% sobre l’import de l’IBIU de naturalesa urbana, exercici 
2019, al titular següent,  relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

M. M. B. B. Camí de Can Gabriel, 7 – 07100 
Sóller

07061A004015900000KI

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Desestimar  la  bonificació  del  40% sobre  l’import  de  l’IBIU  de  naturalesa  urbana, 
exercici 2019, al titular següent,  relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

C. M. P. C. Camí de Ses Fontanelles, 28 – 
07100 Sóller

07061A004008580000KL

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir la bonificació del 40% sobre l’import de l’IBIU de naturalesa urbana, exercici 
2019, al titular següent,  relacionat per l'habitatge que s’indica:

Tauler d'avisos



Titular Situació habitatge Ref. cadastral

 J J. T. Camí des Camp Llarg, 66 – 07100 Sóller 52250A6DE7052S0001OO

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir la bonificació del 40% sobre l’import de l’IBIU de naturalesa urbana, exercici 
2019, al titular següent,  relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

S. A. C. Accés Cals Panerers A, 18 – 07100 Sóller 07061A004008290000KM

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir la bonificació del 40% sobre l’import de l’IBIU de naturalesa urbana, exercici 
2019, al titular següent,  relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

F. C. S. Camí Sa Figuera, 71 A – 07100 
Sóller

07061A004004100000KQ

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir la bonificació del 40% sobre l’import de l’IBIU de naturalesa urbana, exercici 
2019, al titular següent,  relacionat per l'habitatge que s’indica:
Titular Situació habitatge Ref. cadastral

A. B. D. Camí de La Villalonga, 17 – 07100 Sóller 07061A004003270000KI

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Autoritzar l’organització d’un Mercat ocasional amb motiu de la Setmana Santa, durant 
el  període  des  del  18  d’abril  al  22  d’abril  de  2019,  a  la  Plaça  Constitució,  sobre  
l'Alameda i els seus voltants, i amb l’horari de 9 a 14 hores. Els diumenges l'horari serà 
de 11 a 15 hores.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  presentat  per  l'empresa  VIAS  Y  OBRAS 
PÚBLICAS, SA per les obres de pavimentació, condicionament i supressió de barreres 
arquitectòniques d’un tram del C/ Sa Mar (des del creuer amb el C/ Bauçà fins al creuer 
amb el C/ Romaguera.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  la  signatura  del  Conveni  de  col·laboració  entre  la  Conselleria  de  Serveis 
Socials o Cooperació del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Sóller per al 
desenvolupament  d'accions  formatives  dins  el  marc  del  programa  «ALTER» 
d'intervenció socioeducativa per a joves en risc d'exclusió social i escolar.

La secretària                                                 El President

Sóller, document signat electrònicament al marge
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