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 4 de setembre de 2018.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
28 d'agost de 2018.
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 1034/2018 al
1087/2018, dels dies 27, 28, 29, 30 i 31 d'agost de 2018.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment el padró de l'impost d'activitats econòmiques (IAE), any
2018 per import total de SEIXANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS DEU EUROS
AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS. (68.410,28€) .
Segon. Exposar-lo públicament, al BOIB i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, per termini
de 15 dies hàbils. En cas de què no se presentin reclamacions durant aquest termini
l'acord esdevindrà definitiu.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment el padró de recollida domiciliària de fems, corresponent al
quart termini de l'exercici corresponent a l'any 2018, per import total de CINC-CENTS
QUARANTA-TRES MIL CINQUANTA-VUIT EUROS I SETZE CTS. (543.058,16 €)
.
Segon. Exposar-lo públicament, al BOIB i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, per termini
de 15 dies hàbils. En cas de què no se presentin reclamacions durant aquest termini
l'acord esdevindrà definitiu.
Devolució d'ingrés indegut. Prorrateig de la quota de l’Impost sobre Vehicles de tracció
mecànica.
CONTRIBUENT: O. B. S.
CONCEPTE I EXERCICI: IVTM 2018.
NÚMERO DE REBUT: 934967
MATRICULA: IB-7068-CH
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 58,60 €
DATA DE BAIXA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC: 21/06/2018
NÚMERO DE TRIMESTRES RETORNATS: 2
IMPORT DEVOLUCIÓ: 29,30 €
COMPENSACIÓ AMB DEUTE : REBUT 934967 DE 02/03/2018 PER IMPORT DE
58,60€
La Junta de Govern, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: l’aprovació, de la
devolució a l'interessat/da per un import de 29,30 €.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: l'aprovació
Tauler d'avisos
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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 04/09/2018.

de la devolució de 1.382,60 € al SOIB en concepte de devolució de bestreta de
subvenció no executada.
Contracte de subministrament d'un vehicle elèctric per la brigada municipal d'obres a
l'empresa Plataforma Comercial de Retail, SAU. La Junta de Govern Local, per
unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: l'aprovació de la devolució de 1.382,60 €
al SOIB en concepte de devolució de bestreta de subvenció no executada.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària. ACORDA:
Primer.- Aprovar la signatura del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sóller
i el grup Parroquial d'Acció Social de Sóller en matèria d'actuacions en la inclusió
social, any 2018
Segon.- Delegar en el Sr. Batle per a la seva signatura
Tercer.- Notificar-ho a les persones interessades i al negociats afectats.

La secretària.

El Batle
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