
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 8/01/2019.

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 8 de gener de 2019.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de  2 
de gener de 2019.
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  0001/2019  al 
0021/2019,  dels dies 2, 3 i 4 de gener de 2019.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
PRIMER.  Reconèixer  la  quantitat  de  783  euros,  com  a  ingressos  indeguts, 
corresponents a l'import de la Taxa de fems dels quatre trimestres dels exercicis 2015 i 
2016, i tres trimestres dels exercicis 2017 i 2018, del  Sr. J. S. M..

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Estimar el recurs de reposició presentat en temps i forma pel senyor A. R. S. contra les 
bases específiques que regiran la convocatòria de 4 places de policia local grup C1 de  
l'Ajuntament de Sóller, pel procediment ordinari.

La secretària                                                 El President
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