
EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 17/01/2017

- S'acorda, per unanimitat aprovar l'acta de la sessió anterior, de 10 de gener 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 14/2017 al 32/2017, 
dels dies 10, 11, 12 i 13 de gener de 2017.
- S'acorda, per unanimitat aprovar el calendari del contribuent per a l'exercici 2017.
- S'acorda, per unanimitat aprovar la devolució d'ingressos indeguts sol·licitada per la 
Societat Aliseda Servicios de Gestión Inmobiliaria, S.L., per import de 4.094,94 €, per 
pagament duplicat dels rebuts corresponents a I.B.I.U. de 2016.
- S'acorda, per unanimitat denegar la devolució de l'import dels rebuts de l'Impost sobre 
Vehicles de Tracció Mecànica a la persona interessada.
-  S'acorda,  per  unanimitat  aprovar  una  proposta  de  despeses  per  import  total  de 
127.777,49€.
- S'acorda, per unanimitat  aprovar la devolució  de l’Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica a la persona interessada per un import de 14,65 €, per baixa del vehicle.
- S'acorda, per unanimitat  aprovar la devolució  de l’Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica a la persona interessada per un import de 43,95 €, per baixa del vehicle.
- S'acorda, per unanimitat aprovar la bonificació del cent per cent de la quota de l'Impost 
sobre vehicles de tracció mecànica dels vehicles sol·licitats per la persona interessada, per 
tenir més de 25 anys d'antiguitat.
- S'acorda, per unanimitat aprovar la sol·licitud d'exempció de l’impost de circulació per 
discapacitat, a la persona interessada, al vehicle amb matrícula 7203JNY. L´exempció 
serà efectiva a partir del 2017.
- S'acorda, per unanimitat aprovar inicialment el padró de recollida domiciliària de fems, 
del primer termini de l'exercici 2017, per import de 536.174,42 €.
-  S'acorda,  per  unanimitat  aprovar  inicialment  el  padró  de  l'impost  municipal  sobre 
vehicles de tracció mecànica (IVTM) de l'exercici corresponent a l'any 2017, per import 
de 746.125,30 €.

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

Tauler d'avisos
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