
EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 14/06/2016

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 23 d'agost de 2016:

- S'acorda, per unanimitat aprovar l'acta  de sessió anterior, de 16 d'agost  de 2016.
- S'acorda, per unanimitat  vistiplau de les resolucions  dictades per la batlia des de la
darrera sessió ordinària  de la Junta de Govern Local: decrets del  núm. 488 al 491/2016,
dels dies 16 i 19 d'agost de 2016
-  S'acorda,  per  unanimitat  aprovar  una  proposta  de  despeses  per  import  total  de
105.971,20 €
- 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  a
l'expedient, per un import total de 66.003,13€
- S'acorda,  per unanimitat, abonar l'import corresponent a  gratificacions pels  treballs
realitzats fora de l’horari  normal de feina, pel personal  d’aquest Ajuntament, durant els
mesos de juliol i agost de 2016 
- S'acorda, per unanimitat, Concedir llicència d'inici d'instal·lació i obres a JD AL CUBO
2009 SL,  representada pel  sr.  Gabriel  Santos  Mairata,  pel  projecte  bàsic  i  executiu  de
reforma d'una vivenda, per ús com a edifici de turisme d'interior- Hotel d'Interior-, al carrer
de Sant Bartomeu 2. 
- S'acorda,  per unanimitat,  Aprovar l'expedient de contractació mitjançant procediment
obert del contracte de subministrament, mitjançant modalitat d'arrendament sense opció de
compra, de 2 vehicles amb destinació als serveis tècnics municipals. 

  La secretària delegada                                                

Tauler d'avisos


