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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 16/08/2017
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 16 d'agost de 2017.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
8 d'agost de 2017.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: Aprovar la
relació de factures de l'expedient número 3739/2017, APROVACIÓ PROPOSTA DE
DESPESES JUNTA DE GOVERN LOCAL 16/08/2017, per import de 173.478,16
euros.
La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Resoldre l'objecció formulada per la intervenció municipal i procedir al
reconeixement de l'obligació de les despeses i/o factures relacionades al llistat annexat
a l'expedient 3741/2017, APROV. PROPOSTA DE DESPESES AMB OBJECCIONS J.
DE G. 16/08/2017, per import de 20.373,49 euros.
2.La temporalitat de la mesura adoptada mentre es solucionen per part dels negociats
afectats les deficiències detectades i exposades per la Intervenció Municipal.
3.Donar compte al Ple de l'esmentat acord en la propera sessió.
La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- Aprovar les propostes artístiques que es detallen a continuació:
DIJOUS, 24 D’AGOST
Espectacle Broadway, el musical. A càrrec d’Amics del Ball (3.500 € + IVA. Inclou
equipament tècnic).
DIVENDRES, 25 D’AGOST
Nit Jove a càrrec de Los Grillos (1.850 € + IVA), Onion Rabbits (1.400 € + IVA) i Dirty
Jobs (400 + IVA).
DISSABTE, 26 D’AGOST
Nit de revetlla a càrrec de l’Orquestra Calypso, Rodamóns i DJ Skalas, amb
contractació a càrrec de Tot Espectacles (6.830 € + IVA. Inclou escenari i equipament
tècnic).
DIUMENGE, 27 D’AGOST
Concert pre-correfoc a càrrec de MotherFolkers (900 + IVA).
TOTAL DESPESA CONTRACTACIÓ 14.880 € + IVA
Segon.- Notificar-ho als interessats i als negociats afectats.
Tauler d'avisos
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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 649 al 654/2017, dels
dies 7, 9 i 11 d'agost de 2017.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar les bases del Concurs de Glosa escrita - Pau Noguera Sarol 2017
SEGON.- Dotar econòmicament aquest premis, segons dotació nominativa efectuada a
la partida 3300/4800000, amb:
1r. premi Concurs de glosa escrita dotat amb 300 €/ 2017
2n. premi Concurs de glosa escrita dotat amb 200 €/2017
TERCER.- Notificar-ho als interessats i negociats afectats.
La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Primer.- Aprovar el següent expedient de Serveis Socials relatiu a sol·licitud de
exempció de l’impost de circulació per discapacitat. L´exempció serà efectiva a partir
del 2018.
Núm. Exp.
Sol·licitant
Matrícula
3663/2017
M.I.G.M.
1673CXV
Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.
La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Primer.- Aprovar el següent expedient de Serveis Socials relatiu a sol·licitud de
exempció de l’impost de circulació per discapacitat. L´exempció serà efectiva a partir
del 2018.
Núm. Exp.
Sol·licitant
Matrícula
3719/2017
M.C.A.S.
IB-4826-DS
Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i als negociats afectats.

Tauler d'avisos

El Batle
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