
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 08/08/2017

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 8 d'agost de 2017.

S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
1 d'agost 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 636 al 648/2017, dels 
dies 31 de juliol, 1 i 4 d'agost  de 2017.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar la 
relació  de  factures  de  l'expedient  número  3637/2017,  PROPOSTA DE DESPESES 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 08/08/2017, per import de 18.278,43 euros.

La Junta de Govern, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Requerir a l'empresa DKV Seguros S.A.E. perquè presenti, en el termini de cinc dies 
hàbils l'import de la garantia definitiva equivalent al 5% de l'import d'adjudicació. És a 
dir, 23.022,00€

La junta de govern, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Aprovar la primera i única certificació corresponent a les obres de pavimentació i  
adequació del C/ Cetre.
2.Aprovar la factura 70027 (pavimentació i adequació del C/ Cetre) per un import de 
quaranta-mil  cent  cinquanta-cinc  euros  amb  seixanta-sis  cèntims  (40.155,66€)  més 
vuit-mil  quatre-cents  trenta-dos  euros  amb  seixanta-nou  cèntims  (8.432,69€)  en 
concepte d'I.V.A.
3.Aprovar la primera i única certificació corresponent a les obres de pavimentació i  
adequació del C/ Victòria 11 de Maig.
4.Aprovar la factura 70028 (pavimentació i adequació del C/ Victòria 11 de Maig) per 
un import de nou-mil cent vint-i-sis euros amb seixanta-tres cèntims (9.126,63€) més 
mil nou-cents setze euros amb cinquanta-nou cèntims (1.916,59€) en concepte d'I.V.A.
5.Notificar aquest acord a l'adjudicatari, als negociats afectats i al Consell de Mallorca 
(Departament de Desenvolupament Local), als efectes del pagament de la certificació.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
CONCEDIR  a  GABRIEL SANTOS  MAIRATA LLICÈNCIA per  a  les  obres  de 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE MODIFICACIÓ DE COBERTA D'UN PORXO 
EXISTENT,  al  POLÍGON  4,  PARCEL.LA  1455,  amb  referència  cadastral 
07061A004014550000KR i qualificació urbanística SÒL RÚSTIC NR3, de conformitat 
amb els  plànols,  projecte  tècnic  i  demés  documentació  presentada  i  les  condicions 
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generals de la llicència, sota la direcció tècnica de JOSÉ LUÍS RAMÓN AMENGUAL 
i per un pressupost de 14.899,40.- euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
CONCEDIR a MAGDALENA BARCELÓ MUNAR LLICÈNCIA per a les obres de 
NOU TRAM DE LÍNEA DE BAIXA TENSIÓ DES DE CT MONTEAZUL PER A 
SUBMINISTRAR  ELÉCTRICAMENT  AL  N.º  14  DEL  CARRER  MESTRAL, 
situades  al  carrer  Mestral,  14-Port  de  Sóller,  amb  qualificació  urbanística  sistema 
general viari VU, de conformitat amb els plànols, projecte tècnic i demés documentació 
presentada i les condicions generals de la llicència, sota la direcció tècnica d'Emilia 
Torres Ripoll i per un pressupost de 4.280,52.- euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
CONCEDIR a MARIA FRANCISCA COMPANY IGNACIO LLICÈNCIA per a les 
obres de  PROJECTE BÀSIC D'ENDERROC DE MAGATZEM I CONSTRUCCIÓ 
D'HABITATGE,  situades  a  l'Avinguda  Juli  Ramis,  23-A,  amb  referència  cadastral 
6620007DE7062S0001ED i qualificació urbanística SÒL URBÀ CJ2, de conformitat 
amb els  plànols,  projecte  tècnic  i  demés  documentació  presentada  i  les  condicions 
generals  de  la  llicència,  sota  la  direcció  tècnica  d'Onofre  Rullán  Bauzà  i  per  un 
pressupost de 171.993,00.- euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
CONCEDIR a ANKE BLASCO i JAIME BLASCO LLICÈNCIA per a les obres de 
PROJECTE  BÀSIC  PER  A  L'ENDERROCAMENT  D'UNES  EDIFICACIONS  I 
CONSTRUCCIÓ  D'UNA  PISCINA,  situades  al  CAMÍ  DE  CAN  GUIDA,  90, 
POLÍGON 4, PARCELA 2148, amb qualificació urbanística SÒL RÚSTIC GENERAL 
CATEGORIA  NR3,  de  conformitat  amb  els  plànols,  projecte  tècnic  i  demés 
documentació  presentada  i  les  condicions  generals  de  la  llicència,  sota  la  direcció 
tècnica  de  MARIANO  BARCELÓ BENNASSAR i  per  un  pressupost  de  18.000.- 
euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
CONCEDIR a CAN FUS S.L. LLICÈNCIA per a les obres de PROJECTE BÀSIC I 
EXECUCIÓ  DE  CONSOLIDACIÓ  I  REHABILITACIÓ  D'HABITATGE 
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, situat al POLÍGON 2 PARCEL.LA 687, amb 
referència  cadastral  07061A002006870000KM  i  qualificació  urbanística  RÚSTIC 
COMÚ NR-3, de conformitat amb els plànols, projecte tècnic i demés documentació 
presentada, així com l'informe emès pel Departament de Serveis de Gestió Forestal i  
Natura Balear,  Direcció General  d'Espais Naturals  i  Biodiversitat,  de  la  Conselleria 
d'Agricultura i  Pesca,  en data  21 de  juny de  2017,  i  les  condicions generals  de  la 
llicència, sota la direcció tècnica de Mariano Barceló Bennassar i per un pressupost de 
29.500.- euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
CONCEDIR a  CHRISTOPHER JAN ARTHUR DU RIETZ LLICÈNCIA per  a  les 
obres de PROJECTE BÀSIC I EXECUCIÓ DE NOVA PISCINA A L'EDIFICACIÓ 
SITUADA AL CARRER MAR Nº 61, amb referència cadastral 5522057DE7052S i 
qualificació urbanística SÒL URBÀ NV1, de  conformitat  amb els  plànols,  projecte 
tècnic i demés documentació presentada i les condicions generals de la llicència, sota la 
direcció tècnica de PEP FERNANDEZ MORELL i per un pressupost de 12.102,66.- 
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euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
CONCEDIR a ANNA MARIA BANSMANN LLICÈNCIA per a les obres de
PROJECTE  DE  DEMOLICIÓ  D'EDIFICACIÓ  ANNEXA I  CONSTRUCCIÓ  DE 
PISCINA, situades a l'Avinguda de Victòria 11 de Maig, 28, amb referència cadastral 
5923077DE7052S0001IO  i  qualificació  urbanística  SÒL URBÀ  NUCLI  VELL,  de 
conformitat  amb els plànols,  projecte tècnic i  demés documentació presentada i  les 
condicions  generals  de  la  llicència,  sota  la  direcció  tècnica  de  CARLOS DANIEL 
WIDMAN BELMONTE i per un pressupost de 34.505,52.- euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
CONCEDIR a HOTELES Y CONSTRUCCIONES S.A.LLICÈNCIA per a les obres de 
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ D'ADICCIÓ DE DOS BALCONS A EDIFICI 
PLURIFAMILIAR  EXISTENT,  situades  al  carrer  ISABEL II,  44,  amb  referència 
cadastral  5518012DE7051N000170  i  qualificació  urbanística  SÒL URBÀ  NUCLI 
VELL,  de  conformitat  amb  els  plànols,  projecte  tècnic  i  demés  documentació 
presentada i les condicions generals de la llicència, sota la direcció tècnica d'ONOFRE 
RULLAN BAUZÀ i per un pressupost de 4.625,00.- euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
CONCEDIR a CONSTRUCCIONES JERONI ROCA S.L LLICÈNCIA per a les obres 
d'EXTENSIÓ DE XARXA DE BAIXA TENSIÓ DES DE CT-013 del  CAMP DE 
S’OCA, situades al carrer CETRE-PLAÇA AMÈRICA, 4, amb qualificació urbanística 
SISTEMA GENERAL VIARI, de conformitat amb els plànols, projecte tècnic i demés 
documentació  presentada  i  les  condicions  generals  de  la  llicència,  sota  la  direcció 
tècnica d'Emilia Torres Ripoll i per un pressupost de 8.413,36.- euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Autoritzar a Oliver Richards la modificació en el transcurs de les obres del projecte de 
vivenda  aïllada  situada  al  Camí  des  Cingle  25  a,  amb  referència  cadastral 
3958059de7035n0001rz i qualificació urbanística sòl urbà, edificació aïllada cjp3, de 
conformitat  amb els plànols,  projecte tècnic i  demés documentació presentada i  les 
condicions generals de la llicència, sota la direcció tècnica de Javier Oliver Simarro.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
CONCEDIR a CLAUDIA HANAUER LLICÈNCIA per a les obres de PROJECTE 
BÀSIC I D'EXECUCIÓ PER A CONSTRUCCIÓ DE PISCINA, situades al carrer de 
SANT PERE,  14,  amb referència  cadastral  6019012DE7061N0001PA i  qualificació 
urbanística SÒL URBÀ NV1, de conformitat amb els plànols, projecte tècnic i demés 
documentació  presentada  i  les  condicions  generals  de  la  llicència,  sota  la  direcció 
tècnica de GABRIEL SANTOS MAIRATA i per un pressupost de 22.491,99.- euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar la bonificació del per cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles de 
tracció mecànica del vehicle anomenat al punt 1, per tenir més de 25 anys d'antiguitat o  
amb matrícula històrica. Aquest acord tendrà efectes a partir de l'exercici 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar la bonificació del per cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles de 
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tracció mecànica del vehicle anomenat al punt 1, per tenir més de 25 anys d'antiguitat o  
amb matrícula històrica. Aquest acord tendrà efectes a partir de l'exercici 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
La bonificació del per cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica del vehicle anomenat al punt 1, per tenir més de 25 anys d'antiguitat o amb 
matrícula històrica. Aquest acord tendrà efectes a partir de l'exercici 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar la bonificació del per cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles de 
tracció mecànica del vehicle anomenat al punt 1, per tenir més de 25 anys d'antiguitat o  
amb matrícula històrica. Aquest acord tendrà efectes a partir de l'exercici 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Fixar com a dies festius locals, per a l'any 2018, el següents:
Dia 14 de maig (dilluns) Es Firó.
Dia 24 d'agost (divendres) Sant Bartomeu.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Tramitar la sol·licitud d'ajuda per a l'execució d'obres tal i com s'especifica a l'Acord 
del Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 8 de juny de 2017, per les obres:
- Reforma del C/ Marina
- Reforma del C/ Bisbe Colom
- Reforma d'alguns trams de carrers del casc antic (Metge Maiol, Batac, Rullan i Mir,  
Sa Lluna, Sta. Teresa).
2.Comunicar el present Acord al Departament de Desenvolupament Local del Consell 
de Mallorca, adjuntat la documentació establerta a la convocatòria.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir llicència d'activitat al Sr. JUAN PABLO MINGUILLÓN GONZÀLEZ per a 
la venda no sedentària durant els dies diumenge, dilluns, dimarts, dimecres, dijous i 
divendres,  durant el mesos d'agost i setembre de 2017, dins l'horari  compres de les 
11:00 a les 16:00 , sempre que es compleixen les condicions establertes a l'informe 
tècnic, les quals es recullen en aplicació de l'article 65 de la Llei 7/2013, de 26 de 
novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les illes balears.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Concedir llicència d'activitat a les persones i/o entitats, del llistat adjunt, per a la venda 
no sedentària durant les Festes de Sant Bartomeu 2017, sempre que es compleixen les 
condicions establertes a l'informe tècnic, les quals es recullen en aplicació a l'article 65 
de  Llei  7/2013, de  26 de novembre,  de règim jurídic  d'instal·lació,  accés i  exercici 
d'activitats a les illes Balears.

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

PRIMER.-  Autoritzar  la  realització  de  l'activitat  esportiva de  recorregut  anomenada 
XXVIII  CURSA POPULAR CIUTAT DE SÓLLER,  el  proper  13 d'agost  de  2017, 
segons les característiques del projecte obrant a l'expedient i dins els termes establerts 
als informes concurrents.
SEGON.- Notificar a la Jefatura Provincial de Trànsit la present resolució, i la 
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realització de l'activitat, amb les dades de contacte del director de Cursa per coordinar 
el seu servei.
TERCER.- Notificar a Ports IB la present resolució, i adjuntar l'informe integrat.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
CONCEDIR a MAGDALENA BARCELÓ MUNAR LLICÈNCIA per a les obres de 
NOU TRAM DE LÍNEA DE BAIXA TENSIÓ DES DE CT MONTEAZUL PER A 
SUBMINISTRAR  ELÉCTRICAMENT  AL  N.º  14  DEL  CARRER  MESTRAL, 
situades  al  carrer  Mestral,  14-Port  de  Sóller,  amb  qualificació  urbanística  sistema 
general viari VU, de conformitat amb els plànols, projecte tècnic i demés documentació 
presentada i les condicions generals de la llicència, sota la direcció tècnica d'Emilia 
Torres Ripoll i per un pressupost de 4.280,52.- euros.

La secretària.                                                 El Batle
Sóller, document signat electrònicament al marge
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