
EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 31/01/2017
 - S'acorda, per unanimitat aprovar l'acta de la sessió anterior, de 24 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 127 al 157/2017,  dels 
dies 20, 23, 24, 25, 26 i 27 de gener de 2017.
- S'acorda per unanimitat, aprovar una proposta de despeses per import total de 92.794,28 €
- 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 60.145,81 €
- S'acorda per unanimitat aprovar el present expedient de modificació pressupostària per 
generació de crèdit per ingressos, introduint en els estats d'ingressos i de despeses del 
vigent pressupost les modificacions que consten en l'expedient (Expedient 466/2017)
- S'acorda per unanimitat aprovar el present expedient de modificació pressupostària per 
generació de crèdit per ingressos, introduint en els estats d'ingressos i de despeses del 
vigent pressupost les modificacions que consten en l'expedient (Expedient 468/2017)
- S'acorda per unanimitat aprovar el present expedient de modificació pressupostària per 
generació de crèdit per ingressos, introduint en els estats d'ingressos i de despeses del 
vigent pressupost les modificacions que consten en l'expedient (Expedient 469/2017)
- S'acorda per unanimitat aprovar el present expedient de modificació pressupostària per 
generació de crèdit per ingressos, introduint en els estats d'ingressos i de despeses del 
vigent pressupost les modificacions que consten en l'expedient (Expedient 471/2017) 
- S'acorda per unanimitat aprovar les bases del Premis Literaris Vall de Sóller 2017
- S'acorda per unanimitat aprovar bonificacions en la taxa de fems  a A.S.F. 
-  S'acorda  per  unanimitat  aprovar  la  bonificació  de  tarifa  del  servei  públic  d'Escola 
Municipal de Sóller a M.B.P.
- S'acorda per unanimitat aprovar l'expedient de contractació del subministrament d'un 
vehicle tipus furgoneta,  aprovar el plec de clàusules que regirà la licitació i trametre 
invitació a participar almenys a tres empreses especialitzades.
- S'acorda per unanimitat aprovar el projecte de les obres de pavimentació i adequació 
del C/ Victòria 11 de maig 
- S'acorda per unanimitat aprovar el projecte de les obres d'adequació de la zona de jocs 
infantils 'Sa Filadora'
-  S'acorda  per  unanimitat  aprovar  el  projecte  de  les  obres  d'adequació  de  l'edifici 
municipal  'Es  Fossaret'  i  adjudicar  el  contracte  menor  de  les  obres  d'adequació  de 
l'edifici municipal 'Es Fossaret' al Sr. Antonio Olmos Alcaraz
- S'acorda per unanimitat adjudicar el contracte menor de les obres de reconstrucció de 
part  del  marge  del  Camí  de  Sa  Font  de  s'Olla  a  l'empresa  Calabri  Construccions  i 
Promocions S.L.
- S'acorda per unanimitat aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat pel Sr. Sebastià
Canyelles Capó per a la realització de les obres de rehabilitació de part d'un marge del 
Camí de Binibassí.

La secretària actal.                                       
Sóller, document signat electrònicament al marge

Tauler d'anuncis
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