
EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 5/12/2016

- S'acorda, per unanimitat  aprovar l'acta  de la  sessió anterior, de 29 de novembre de 
2016.
- 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 725 al 742/2016, dels 
dies 25, 26 i 29 de novembre i 1 i 2 de desembre de 2016.
 S'acorda, per unanimitat l’aprovació de la bonificació del per cent per cent de la quota de 
l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica dels vehicles IB-3557-BC i IB-0452-AY, per 
tenir més de 25 anys d'antiguitat o matrícula històrica. Aquest acord tendrà efectes a 
partir de l'exercici 2017.
 S'acorda, per unanimitat l’aprovació de la bonificació del per cent per cent de la quota de 
l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica del vehicle SE-7985-BN, per tenir més de 25 
anys d'antiguitat o matrícula històrica. Aquest acord tendrà efectes a partir de l'exercici 
2017.
- S'acorda, per unanimitat la devolució a  C.E.A.M. per un import total de 30,93 €
- S'acorda, per unanimitat la devolució a S.L.C., per un import total de 53,90 €.
- S'acorda, per unanimitat desestimar la sol·licitud de devolució d'ingressos de  A.S.A..
-  S'acorda,  per  unanimitat la  concessió  d'ajudes  d'urgent  i  greu  necessitat-  Ajudes 
Alimentàries Nadal 2016.
- S'acorda, per unanimitat la concessió de bonificacions en la taxa de fems a S.D.
-  S'acorda,  per  unanimitat  aprovar  la  signatura  del  convenis  de  col·laboració  entre 
l’Ajuntament  de  Sóller  i  l'entitat  Promusica  Chorus  per  a  la  seva  col·laboració  en  la 
realització d'activitats socioculturals.
- S'acorda, per unanimitat concedir llicència al Sr. Mikel Landstrom, en representació de 
l'entitat «Davant la Mar SL», per procedir a reformar la façana de l'hotel «Esplèndido « , 
de conformitat amb els plànols i documentació presentada, les condicions generals de la 
llicència
- S'acorda, per unanimitat  concedir llicència a la sra. Eva Maria Ayre, per procedir a la 
rehabilitació, consolidació i ampliació de vivenda al carrer Apol·lònia, 4; de conformitat 
amb els plànols i documents presentats, les condicions generals de la llicència

 La secretària accidental.                                               
 Sóller, document signat electrònicament al marge

Tauler d'avisos
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