
EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 11/10/2016

- S'acorda, per unanimitat  aprovar l'acta  de sessió anterior, de 04 d'octubre
- 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 572 al  594/2016 dels dies 3, 4, 6, 
7  i 10 d'octubre de 2016
- S'acorda, per unanimitat,  aprovar la  creació d'una Comissió per a l'agermanament amb 
Port Vendres. 
-  S'acorda,  per  unanimitat,  Tramitar  la  sol·licitud  d'ajuda  relativa  al  Pla  Especial 
d'Inversions  Financerament  Sostenibles  tal  i  com  s'especifica  a  l'Acord  del  Ple  del 
Consell de Mallorca, en sessió de dia 14 de juliol de 2016, per les obres:
«Rehabilitació i millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat municipal de Sóller – 
Fase I.»
- S'acorda, per unanimitat,  aprovar un ajud econòmic per a llibres escolars a O. U.
- S'acorda, per unanimitat,  aprovar  un ajud econòmic per a llibres escolars a A.R.
- S'acorda, per unanimitat,  aprovar  un ajud econòmic per a llibres escolars a M.R.C.
- S'acorda, per unanimitat,  aprovar  un ajud econòmic per a llibres escolars a C.E.U.
- S'acorda, per unanimitat,  aprovar  un ajud econòmic per a beca escoleta F.O.
- S'acorda, per unanimitat,  aprovar una bonificació de taxes municipals N.A.S.
- S'acorda, per unanimitat,  la devolució d'I.V.T.M. per baixa definitiva o baixa temporal a 
la prefectura de trànsit. F.C.A.
-  S'acorda,  per  unanimitat,  l'aprovació  del  padró  de  llocs  de  venda  dels  mercats 
ocasionals, exercici 2016
- S'acorda, per unanimitat, aprovar una indemnització a P. M.D., per compensar els danys 
ocasionats al seu cotxe.

  La secretària accidental.                                                El Batle

 Sóller, document signat electrònicament al marge

      

Tauler d'avisos
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