
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 12/09/2017

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 12 de setembre de 2017.

S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
5 de setembre 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 696 al 705/2017, dels 
dies 1, 4, 5, 6, 7 I 8 de setembre de 2017.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar la 
compensació de 2,107,22 € corresponent al total de la factura presentada per l'empresa 
Nivi,  corresponent  al  mes  de  juny  de  2017  amb l'import  recaptat  de  les  multes  a 
estrangers  i  en  virtut  del  Conveni  d'adhesió  esmentat,  que  han suposat  un total  de 
4.050,00 €.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar els interessos addicionals als aprovats en la Junta de Govern Local de 25 de 
juliol de 2017 (Exp.3362/2017), per un import global de 453,36 €

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Aprovar la tramitació de la participació en la  convocatòria pública per accedir  al 
finançament de les actuacions de regeneració i renovació urbanes.
2.L'àmbit  d'actuació  ve  definit  a  la  documentació  tècnica  inclosa  a  l'expedient  i  la 
relació de carrers s'indica al final del present document.
3.Comunicar el present a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat.

La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Primer.-  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 2018.

Núm. Exp. Sol·licitant Matrícula
4007/2017 A.D.C.  3326DBM

Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.

La  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  i  en  votació  ordinària,  ACORDA: 
l’aprovació de la bonificació del per cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles 
de tracció mecànica del vehicle IB-29962-VE, propietat del Sr. M.B.A.C., per tenir més 
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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  Mitsubishi  Montero  L TDI  GLX amb matrícula  IB-8330-DJ, 
propietat  del  Sr.  M.A.J.C.A. 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: 
l’aprovació de la bonificació del per cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles 
de  tracció  mecànica  de  la  motocicleta  Vespa  TX 200  amb  matrícula  IB-0302-BK, 
propietat del Sr. L.B.B., per tenir més de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica. 
Aquest acord tendrà efectes a partir de l'exercici 2018.

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