
EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 14/02/2017

- S'acorda, per unanimitat aprovar l'acta de la sessió anterior, de 7 de febrer 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 181 al 196/2017, dels 
dies 7, 8, 9 i 10 de febrer de 2017. 
- S'acorda per unanimitat, aprovar una proposta de despeses per import total de  
582.125,92€
- 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  1.489,21 €
- S'acorda per unanimitat  Concedir la jubilació anticipada, a petició pròpia, i amb 
efectes  del dia 3 de març de 2017, a la senyora Catalina Maria Enseñat Colom
- S'acorda per unanimitat  Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat a 
A.M.C.
- S'acorda per unanimitat  Concedir els premis de la Rueta i  Sa Rua 2017
- S'acorda per unanimitat concedir llicènciaper procedir a les obres del projecte bàsic de 
reforma i ampliació de la vivenda unifamiliar del carrer de Sant Pere,19.
- S'acorda per unanimitat  informar favorablement el projecte d'execució de 
Cooperativa Agrícola Sant Bartomeu, per a la rehabilitació de coberta d'edificació 
situada a la Crta. de Fornalutx, 8.
- S'acorda per unanimitat concedir llicènciaper procedir a les obres de construcció de 
piscina annexa a vivenda existent al carrer  Joan XXIII, 11
- S'acorda per unanimitat Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per l'empresa 
Calabri Construccions i Promocions S.L. per a la realització de les obres de 
rehabilitació de part d'un marge del Camí de Sa Font de s'Olla.
- S'acorda per unanimitat Desestimar les al·legacions presentades pel M.Q.B., en 
representació de M.B.F. en data 10 de gener de 2017, degut que les mateixes no fan 
més que reiterar el que exposaven els diferents informes obrants a l'expedient.

La secretària actal.                                               
Sóller, document signat electrònicament al marge

Tauler d'avisos
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