
EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 06/09/2016

- S'acorda, per unanimitat  aprovar l'acta de la sessió de dia 23 d'agost de 2016.
- 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 núm.  488 al 517/2016 dels dies  
16, 19, 23, 25, 26, 29, 30  d'agost   i 1, 2, 5  de setembre de 2016
- S'acorda,  per  unanimitat, aprovar l'exempció d' IVTM  matrícula  IB-3889-A
- S'acorda,  per  unanimitat, aprovar l'exempció d' IVTM  matrícula  C8-826-BJD
- S'acorda,  per  unanimitat,  aprovar l'exempció d' IVTM  matrícula PM-9820-BH
- S'acorda,  per  unanimitat, aprovar l'exempció d' IVTM  matrícula  M-2030-JN.
- S'acorda,  per  unanimitat, aprovar l'exempció d' IVTM  matrícula PM-6441-AZ
- S'acorda,  per  unanimitat, aprovar l'exempció d' IVTM  matrícula  PM-2583-BH
- S'acorda,  per  unanimitat, aprovar l'exempció d' IVTM  matrícula  IB-082262.
- S'acorda,  per  unanimitat, aprovar l'exempció d' IVTM  matrícula PM-9555-BC.
- S'acorda,  per  unanimitat,  aprovar inicialment el Padró Impost D'activitats Econòmiques 
(IAE), Any 2016.
- S'acorda,  per  unanimitat, aprovar Padró Recollida Domiciliària De Fems, Quart Termini 
Any 2016.
- S'acorda,  per  unanimitat, atorgar llicència urbanística de segregació sobre la finca 1530, 
anomenada CAN BLEDA,
-  S'acorda,   per   unanimitat,  CONCEDIR  llicència  de  LEGALITZACIÓ  al  projecte 
presentat per l'entitat ProGib Projects SL, per les obres realitzades a l'edifici situat al 
carrer Alqueria del Comte, 18, 
- S'acorda,  per  unanimitat,  AUTORITZAR les modificacions al projecte i adequació del 
projecte d'execució al  bàsic que obtingué llicència el  dia 23/02/16, per procedir a la 
reforma d'habitatge i edificació annexe situada al polígon 4 parcel·la 447;
- S'acorda,  per  unanimitat, CONCEDIR llicència a l'entitat Construccions Jeroni Roca S.L. 
pel projecte bàsic i d'execució de reforma de 2 habitatges a l'edifici plurifamiliar del 
carrer Xaloc 21,
- S'acorda,  per  unanimitat,  Aprovar  l'expedient de contractació mitjançant procediment 
negociat sense publicitat i  diversos criteris d'adjudicació, per el subministrament  d'un 
vehicle adaptat per el transport de persones amb mobilitat reduïda
- S'acorda,  per  unanimitat, Aprovar l'expedient i participar en la  Convocatòria subvencions 
per a les corporacions locals destinades a finançar projectes de millora de l’ocupabilitat 
dels treballadors desocupats de més edat, publicada en el BOIB núm. 109  de 27 d'agost 
de 2016 amb dos Projectes;
 

La secretària Delegada                                                 El Batle
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