
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 4/07/2017

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 4 de juliol de 2017:

S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de les sessions anteriors 
ordinària de 27 de juny de 2017 i extraordinària de 30 de juny 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 576 al 583/2017, dels 
dies 26, 27 i 29 de juny de 2017.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar la 
relació  de  factures  de  l'expedient  número  3146/2017,  PROPOSTA DE DESPESES 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA 04/07/2017, per import de 28.065,96 euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.-  Resoldre  l'objecció  formulada  per  la  intervenció  municipal  i  procedir  al 
reconeixement de l'obligació de les despeses i/o factures relacionades al llistat annexat 
a l'expedient 3148/2017, PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIONS JUNTA 
DE GOVERN DE 04/07/2017, per import de 16.723,72 euros.
Segon.-  La  temporalitat  de  la  mesura  adoptada  mentre  es  solucionen  per  part  dels 
negociats afectats les deficiències detectades i exposades per la Intervenció Municipal.
Tercer.- Donar compte al Ple de l'esmentat acord en la propera sessió.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: 
Ateses  les  nòmines  presentades  pel  negociat  de  Tresoreria,  corresponents  a  hores 
extraordinàries  realitzades  per  policies  locals  procedents  dels  municipis  d'Andratx, 
Deià i Fornalutx, Inca, Llucmajor i Palma amb motiu de la celebració del Firo, dia 15 
de maig de 2017, per un import de cinc mil dos euros (5.002,00 €) dels que deduïts 
noranta-nou euros amb noranta-nou cèntims (99,99€ ) a que pugen els descomptes, 
resten nets a percebre quatre mil nou-cents dos euros amb un cèntim (4.902,01 €), la  
Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA: aprovar el seu 
abonament.

La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Primer.- Adjudicar el contracte menor del servei de redacció d'un pla d'autoprotecció 
per tal d'establir un sistema de mesures encaminades a prevenir i controlar els riscs  
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sobre  les  persones i  els  béns en possibles situacions d'emergència a  l'entitat  FEEX 
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA.
Segon.- .L'import total del contracte es de dos-mil nou-cents quatre euros (2.904,00€€) 
amb l'IV.A. inclòs
Tercer.- .Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària i als negociats afectats.
Núm. Exp. Sol·licitant Matrícula
2839/2017 F.A.R. 1730JGY

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