
EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 13/09/2016

- S'acorda, per unanimitat  aprovar les actes de  sessions anteriors, de dia  6 de setembre 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  518/2016 al 529/2016 dels 
dies  5, 6, 8, 9 i 12 de setembre   de 2016
-  S'acorda,  per  unanimitat,  la  devolució  a  H.G.P.  per  un  import  de  36,35  €,  que  es 
compensara amb deute pendent.
- S'acorda, per unanimitat, la devolució a J.M.D. per un import de 14,65 €. 
- S'acorda, per unanimitat, la devolució M.M.G.A. per un import de 14,65 €. 
- S'acorda, per unanimitat, la compensació  J.C.C., per un import de 252,96 €, 
- S'acorda, per unanimitat, la devolució a F.C.C. AQUALIA per un import de 7,60 euros, i 
procedir a proposar de baixa aquest rebut. 
- S'acorda, per unanimitat, Aprovar l'autorització del «IX ECOCIRCUIT de Sóller, dia 18 
de setembre de 2016».
-  S'acorda,  per  unanimitat,  Tramitar  la  sol·licitud d'ajuda per  a  l'adquisició de vehicles 
100% elèctrics per a la prestació de serveis de competència municipal (BOIB 106 de dia 
20 d'agost de 2016).
- S'acorda, per unanimitat, autoritzar el canvi d'ubicació del dipòsit de propà vinculat a un 
hotel ( Hotel Eden), 
- S'acorda, per unanimitat,  concedir  llicència a Wendy Cope d'acord amb els informes 
tècnics i jurídics emesos (2016-0074  i 2016-0039 respectivament),  de conformitat amb 
els  plànols  i  demés  documentació  presentada,  les  generals  de  la  llicència,  amb  la 
prescripció del compliment de l'indicat en els diferents informes tècnics rebuts en el 
període de consultes realitzades a diferents Administracions.
-  S'acorda,  per  unanimitat,  concedir  llicència  al  sr.  Olegario  Ostos  Marquez  per  a  la 
construcció de piscina al  solar 11 de la Urbanització Muleta
-  S'acorda,  per  unanimitat,  Prorrogar  de  forma  expressa  i  formalment  el  Conveni  de 
col·laboració entre l'Ajuntament de Deià i l'Ajuntament de Sóller, per al reforç de les 
plantilles  policials  per  circumstàncies  especials  o  per  causes  extraordinàries,  per  un 
període d'un any, amb efectes retroactius a 10 de juny de 2016.
-  S'acorda,  per  unanimitat,  Prorrogar  de  forma  expressa  i  formalment  el  Conveni  de 
col·laboració entre l'Ajuntament de Fornalutx i l'Ajuntament de Sóller, per al reforç de les 
plantilles  policials  per  circumstàncies  especials  o  per  causes  extraordinàries,  per  un 
període d'un any, amb efectes retroactius a 1 de setembre de 2016.
-  S'acorda,  per  unanimitat,  Prorrogar  de  forma  expressa  i  formalment  el  Conveni  de 
col·laboració entre l'Ajuntament de Bunyola i l'Ajuntament de Sóller, per al reforç de les 
plantilles  policials  per  circumstàncies  especials  o  per  causes  extraordinàries,  per  un 
període d'un any, amb efectes retroactius a 9 de setembre de 2016.

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

Tauler d'avisos
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