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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 7/01/2021.
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 7 de gener de 2021.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
30 de desembre 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 2227/2020 al
2250/2020, dels dies 23, 28, 29 i 30 de desembre de 2020.

CONTRIBUENT: E. H.
DNI/CIF: X4879280Z
CONCEPTE I EXERCICI: IBI 2017
NÚMERO DE REBUT: 891456 FRACCIÓ 2
IMPORT TOTAL COBRAT NOMINAL : 100,00€
REBUTS COMPENSATS: 824628 fraccio 3, 891456 fraccions 4 i 5
IMPORT COMPENSACIÓ: 100,00€
L’aprovació de la devolució amb compensació a l'interessat/da per un import de 100,00
€.
Desestimar la sol·licitud de bonificació i/o exempció tributària de la Taxa de recollida i
eliminació de fems i residus sòlids urbans i IAE a la Sra. J. R. F., amb NIF 44175576M, en representació de Westinvest gesellschaft fur Investmentfunds MBH.
L’aprovació de la bonificació del cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles de
tracció mecànica del vehicle turisme Nissan Terrano II amb matrícula IB-7711-CC., per
tenir més de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica.
L’aprovació de la bonificació del cent per cent de la quota de l'Impost sobre vehicles de
tracció mecànica del vehicle motocicleta Lambretta 150 amb matrícula IB-51158, per
tenir més de 25 anys d'antiguitat o amb matrícula històrica.
Aprovar inicialment el llistat de sol·licitants per a l'assignació de vacants en el Mercat
d’Artesania de Sóller durant l’exercici 2021.
Concedir llicència a la Sra. M. M. V. C., per a les obres del projecte bàsic de reforma
d'edificació existent (canvi d’ús vivenda unifamiliar a 3 vivendes, aparcament i 1
local), al Passeig Es Través, 9.
Tauler d'avisos
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Denegar la devolució a la Sra.A. B. A., amb DNI 43187701-A, del rebut número
1043626, exercici 2019, de IVTM (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica) del
vehicle 06740-KNP.

Aprovar la convocatòria del procés de selecció mitjançant el procediment ordinari per
cobrir dues (2) places de funcionari de carrera de la categoria de Policia Local, grup
C1, de l'Ajuntament de Sóller.
Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de
Sóller per dur a terme accions incloses en els Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i
el Clima (PAESC) per assolir els objectius 2030 prevists pel Pacte de Batlies de
Mallorca.

La secretària

El President
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