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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 9/09/2020.
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 9 de setembre de 2020.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 2
de setembre de 2020.
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 1312/2020 al
1331/2020, dels dies 28, 31 I 31 d’agost i 1, 2, 3 i 4 de setembre de 2020.

Desestimar la sol·licitud de devolució de la Taxa de recollida i eliminació de fems i
residus sòlids urbans al Sr. R. J. A. F.
Desestimar la sol·licitud de devolució de la Taxa de recollida i eliminació de fems i
residus sòlids urbans al Sr. R. J. A. F.
Desestimar la sol·licitud de devolució de la Taxa de recollida i eliminació de fems i
residus sòlids urbans al Sr. R. J. A. F.
Aprovar el següent expedient de sol·licitud de particular de bonificació de taxes
municipals:
Sol·licitant Bonificació
J. P. P.
*
* Percentatge de la quota variable del servei d'aigua potable i del percentatge de la
quota variable del servei de clavegueram ( d'acord amb la tarifa vigent en cada
moment).
Desestimar la sol·licitud de bonificació i/o exempció tributària de la Taxa de recollida i
eliminació de fems i residus sòlids urbans, i posterior devolució de l’ingrès a la Sra. V.
A. F.
L’aprovació de la bonificació del per cent per cent de la quota de l'Impost sobre
vehicles de tracció mecànica del vehicle turisme Ford, model Escort 1,6 amb matrícula
IB8213BBD, per tenir més de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica.
Aprovar el següent expedient de Serveis Socials relatiu a sol·licitud de traspàs de
l’impost de circulació per discapacitat. L´exempció serà efectiva a partir del 2021.

Tauler d'avisos

Codi Validació: CW2FHZS22XHYKP24M3L9ZNR6E | Verificació: https://soller.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

Maria del Mar Castañer Lozano (2 de 2)
Batlessa en funcions
Data Signatura: 17/09/2020
HASH: b394c47fe71f4812c3cdb3dc002fddcf

Aprovar la devolució dels imports abonats en els exercicis 2018/2019 i 2020 de
l’Impost de Circulació de Vehicles (rebuts 929486/1045144/1119722), per error en
l’emissió d'aquests rebuts, per un import de 175,80 € , al Sr. J. C. R.

Sol·licitant
M. P. R.

Matrícula
traspàs de 7507DSF a 2846LHS

L’aprovació de la exempció corresponent a l’Impost Sobre Béns Immobles de
Naturalesa Urbana, dels propers exercicis, de la referència cadastral
07061A005001550000KW amb efectes a partir de l’exercici 2020.
Procedir a tramitar una liquidació per a restituir l'import de la bonificació del 40%
sobre l’import de l’IBIU de naturalesa urbana de la propietat amb Referència Cadastral
07061A003001210001LQ , exercici 2020, a nom de A. G. D.
Aprovar la bonificació de tarifa del servei públic d'Escola Municipal de Sóller següent:
Sol·licitant
Bonificació
B. P. T.
50% sobre la tarifa mensual del cost del servei
AUTORITZAR al sr. J. P. F. representat per J. M. P., les modificacions realitzades en
el transcurs de les obres del projecte de canvi d'us de local a habitatge i adequació de
vivenda i piscina (expedient annex 3111/18), al carrer Joan Canals Estades núm. 5.
Sol·licitar el pagament anticipat corresponent al 100% de la subvenció concedida per
acord del Consell Executiu de dia 2 de setembre de 2020.
Sol·licitar el pagament anticipat corresponent al 100% de la subvenció concedida per a
l’adequació del jaciment arqueològic del Puig d’en Canals. És a dir onze-mil sis-cents
setze euros (11.616,00€) amb l’I.V.A. inclòs.
Aprovar la pròrroga del contracte de l’assegurança de responsabilitat d’autoritats i
personal al servei de l’ajuntament.

El President
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