
EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 25/10/2016

- S'acorda, per unanimitat  aprovar l'acta  de sessió anterior, d' 18 d'octubre
- 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 615  al 632/2016, dels 
dies 17, 18, 19, 20, 21 i 24 d'octubre  de 2016
- S'acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar una proposta de despeses per 
import total de 192.286'58€
- S'acorda,  per unanimitat,  resoldre l'objecció formulada per la intervenció municipal i 
procedir  al  reconeixement  de  l'obligació  de  les  despeses  i/o  factures  relacionades  a 
l'expedient, per un import total de  15.352'44€
- S'acorda per unanimitat  la desestimació de la bonificació del per cent per cent de la 
quota de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica per no tenir el vehicle més de 25 
anys d'antiguitat o tenir matrícula històrica. G.G.P.A.
- S'acorda per unanimitat l’aprovació de la bonificació del 100% de la quota de l'Impost 
sobre vehicles de tracció mecànica per tenir el vehicle més de 25 anys d'antiguitat o 
matrícula històrica. Aquest acord tendrà efectes a partir de l'exercici 2017. N.I.S.
- S'acorda per unanimitat  l’aprovació de la bonificació del 100% de la quota de l'Impost 
sobre vehicles de tracció mecànica per tenir el vehicle més de 25 anys d'antiguitat o 
matrícula històrica. Aquest acord tendrà efectes a partir de l'exercici 2017. M.A.M.F.
- S'acorda per unanimitat l’aprovació de la bonificació del 100% de la quota de l'Impost 
sobre vehicles de tracció mecànica per tenir el vehicle més de 25 anys d'antiguitat o 
matrícula històrica. Aquest acord tendrà efectes a partir de l'exercici 2017. D.M.S.
- S'acorda per unanimitat l’aprovació de la bonificació del 100% de la quota de l'Impost 
sobre vehicles de tracció mecànica per tenir el vehicle més de 25 anys d'antiguitat o 
matrícula històrica. Aquest acord tendrà efectes a partir de l'exercici 2017. J.M.P.P.
- S'acorda per unanimitat l’aprovació de la bonificació del 100% de la quota de l'Impost 
sobre vehicles de tracció mecànica per tenir el vehicle més de 25 anys d'antiguitat o 
matrícula històrica. Aquest acord tendrà efectes a partir de l'exercici 2017. A.J.C.S.
- S'acorda per unanimitat desestimar la sol·licitud d'anul·lació de la taxa de fems i de la 
devolució d'ingressos per aquest concepte, de l'immoble situat al polígon 5, parcel·la 515, 
M.D.C.C.
-  S'acorda  per  unanimitat  Primer.-  Aprovar  l'expedient  de  sol·licitud de  particular  de 
bonificació de taxes municipals C.F.V.
- S'acorda per unanimitat  l’aprovació de la devolució a  R.M.C. per un import total de 
972,59  €,  dita  quantitat  es  compensarà  en  part,  amb  el  segon  plaç  d'  I.B.I.U,  que 
ascendeix a 484,26 €, essent la quantitat final a retornar de 488,33 € 
- S'acorda per unanimitat  Proposar de baixa el rebut núm. 684004, de l'exercici 2013, per 
un import de 766,80 euros i procedir a efectuar nova liquidació, per un import de 1,60 
euros, per una superfície de 10 m2, a raó de 25 dies l'any , per un import total de 400 
euros anuals. C.M.
- S'acorda per unanimitat  Aprovar  l'expedient de contractació, mitjançant procediment 
obert, del contracte de subministrament, mitjançant modalitat d'arrendament sense opció 
de compra, de 4 furgonetes per la brigada municipal d'obres.
-  S'acorda  per  unanimitat  Aprovar  l'expedient  i  el  projecte  d’obra  o  servei  de 
competència d'aquesta  Corporació Local,  denominat  «Sóller,  Bon Dia»  i  sol·licitar  al 
Servei d'Ocupació de les Illes Balears una subvenció per a la contractació d'un Agent 
d'Ocupació i Desenvolupament Local
-  S'acorda  per  unanimitat  Aprovar  l'expedient  i  el  projecte  d’obra  o  servei  d'interès 
general i social de competència d'aquesta Corporació Local, denominat «Sóller de cara 
al seu futur». i sol·licitar en primera petició al Servei d'Ocupació de les Illes Balears una 
subvenció  per a la contractació de joves qualificats majors de 18 anys i menors de 30 
anys, sense ocupació, per a realitzar l'esmentat projecte,
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-  S'acorda  per  unanimitat   Aprovar  l'expedient  i  el  projecte  d’obra o servei  d'interès 
general i social de competència d'aquesta Corporació Local, denominat «Sóller de cara 
al seu futur» i sol·licitar en segona petició al Servei d'Ocupació de les Illes Balears una 
subvenció per a la contractació de joves qualificats majors de 18 anys i menors de 30 
anys, sense ocupació, per a realitzar l'esmentat projecte,
- S'acorda per unanimitat  CONCEDIR llicència de LEGALITZACIÓ per les obres de 
reforma  de  l'edificació  principal  (sense  augment  de  volum)  realitzades  a  la  vivenda 
situada al Camí des Fossaret 5,
- S'acorda per unanimitat NFORMAR FAVORABLEMENT la modificació del títol de la 
llicència atorgada a l'entitat CAN FUS SL, atorgada per la Junta de Govern Local el 10 
de novembre de 2015 de 
«PROJECTE  DE  REFORMA  I  AMPLIACIÓ  D'UN  EDIFICI  PLURIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES (DUES VIVENDES).»                 per
«PROJECTE DE REHABILITACIÓ, CONSOLIDACIÓ I AMPLIACIÓ D'UN EDIFICI 
PLURIFAMILIAR DE DUES VIVENDES». 
-  S'acorda  per  unanimitat  INFORMAR  FAVORABLEMENT  les  modificacions 
realitzades durant el transcurs de les obres de construcció d'un edifici industrial als solars 
ISA9-10, del Polígon Son Angelats, a l'entitat Fet a Sóller SL,
- S'acorda per unanimitat  CONCEDIR, al Sr. C.D.R. llicència per a les obres de canvi 
parcial de coberta i reforma interior de bany i cuina i legalització d'obertura de finestra en 
façana, a la vivenda unifamiliar situada al Camí de Sa Figuera 27;

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