
EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 7/02/2017

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 dia 7 de febrer.

  - S'acorda, per unanimitat aprovar l'acta de la sessió anterior, de 31 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 158 al 180/2017, dels 
dies 27, 29, 30 i 31 de gener i 1, 2, 3, 4, 5, i 6  de febrer de 2017. 
- S'acorda per unanimitat, aprovar una proposta de despeses per import total de 4.693,79 €
- S'acorda per unanimitat Resoldre l'objecció formulada per la intervenció municipal i 
procedir al reconeixement de l'obligació de les despeses i/o factures relacionades al 
llistat adjuntat, per un import de  3.562,55 €
-  S'acorda  per  unanimitat  Aprovar  la  Incorporació de  romanents de  crèdits,  per  un 
import de 63.828,68 €
-  S'acorda  per  unanimitat  L’aprovació  de  la  devolució  i  compesació  a E.B.,  de  la 
diferència de la quota de l'I.V.T.M. dels exercicis 2013/2014/2015/2016,
- S'acorda per unanimitat Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, a B. O.
- S'acorda per unanimitatAprovar les liquidacions de IBIUL i IBIRL 2016, 2n i  3r. 
trimestre, 2016 per un import total de 67.490,25 €. 
- S'acorda per unanimitat CONCEDIR llicència al projecte bàsic per la reforma i canvi 
parcial de coberta de l'habitatge situat a la parcel·la 2510 del Polígon 4 -Camí de Can 
Guida, 13;
-  S'acorda  per  unanimitat  INFORMAR  FAVORABLEMENT  les  modificacions 
introduïdes al projecte que obtingué llicència (expedient 146/2015) per ampliació de la 
vivenda situada al polígon 4 parcel·la 369 -Es Rafal;
- S'acorda per unanimitat CONCEDIR llicència, per procedir a les obres de canvi de 
part de la teulada de la vivenda situada al carrer de Sa Mar 161
- S'acorda per unanimitat l’aprovació de la devolució a L.C.A., per un import total de 
1.597,21 euros.per pagament duplicat  Plus Vàlua 
- S'acorda per unanimitat  la compensació de 2.102,01 €,  corresponent al total de la 
factura presentada per l'empresa Nivi, corresponent al mes de desembre de 2016 amb 
l'import recaptat de les multes a estrangers i en virtut del Conveni d'adhesió.
-  S'acorda  per  unanimitat Aprovar  la   Instrucció  de  servei  que  ha  de  regular  el 
funcionament del negociat de AOU.

La secretària actal.                                                
Sóller, document signat electrònicament al marge

Tauler d'avisos
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