
EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 4/10/2016

- S'acorda, per unanimitat  aprovar l'acta  de sessió anterior, de 27 de setembre.
- 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 562 al 571/2016, dels dies  28 i 
29 de setembre,  i de dia 2 d'octubre de 2016.
- S'acorda, per unanimitat,  aprovar una proposta de despeses per import total de  166.729,13 €.
- 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  16.787,39 €       
- S'acorda, per unanimitat,  declarar deserta la licitació del subministrament d'una furgoneta 
pel transport de persones amb mobilitat reduïda
-  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  de  contractació  mitjançant  procediment 
negociat sense publicitat del servei d'assessorament tècnic en l'àmbit procedimental
- S'acorda, per unanimitat,   aprovar l'exempció de l’impost de circulació per discapacitat 
M.M.H.
-  S'acorda,  per  unanimitat,  aprovar  la  bonificació  de  tarifa  del  servei  públic  d'Escola 
Municipal de Sóller G.A.M. 
-  S'acorda,  per  unanimitat,  aprovar  la  bonificació  de  tarifa  del  servei  públic  d'Escola 
Municipal de Sóller F.A.S.
-  S'acorda,  per  unanimitat,aprovar  la  bonificació  de  tarifa  del  servei  públic  d'Escola 
Municipal de Sóller L.T.M.
-  S'acorda,  per  unanimitat,  aprovar  la  bonificació  de  tarifa  del  servei  públic  d'Escola 
Municipal de Sóller  J.M.F.N. 
- S'acorda, per unanimitat, concedir llicència integrada al sr. L.G.S. en representació de la 
societat Dorti SL, pel canvi d'ús d'habitatge a agroturisme
-  S'acorda,  per  unanimitat,  autoritzar la  modificació  presentada  per  l'entitat  ZOFTE 
MANAGEMENT SLU, en subsanació d'un error material a l'execució de les obres de 
construcció de vivenda unifamiliar aïllada i piscina.
- S'acorda, per unanimitat, concedir llicència de legalització de piscina i terrasses al carrer 
Puerto Rico 10, als srs. P.M M i M.L.C.
- S'acorda, per unanimitat,concedir llicència pel projecte bàsic de construcció de vivenda 
unifamiliar aïllada, piscina i local d'ús administratiu, al carrer Lepanto, 39, presentada per 
l'entitat PROMOCIONS SOLLERIQUES SL; 
-  S'acorda,  per  unanimitat,  Sol·licitar  al  Col·legi  Oficial  de  Secretaris,  Interventors  i 
Tresorers d'Administració Local de les Illes Balears que realitzin la publicitat necessària 
per  si  algun  funcionari  d'Administració  Local  amb  habilitació  de  caràcter  nacional 
estigués interessat en ocupar l'esmentada plaça, de forma provisional, mitjançant algun 
del sistemes que regula la normativa aplicable a aquesta escala de funcionaris, és a dir, 
nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació, i en tant el lloc de feina no 
es proveeixi de forma definitiva.
Sol·licitar  igualment   a  la  Conselleria  d'Hisenda  i  Administracions  Públiques  del 
Govern de les Illes Balears que efectuï l'oportuna publicació a través de la pàgina web 
del Centre de Documentació Municipal del Govern de les Illes Balears  (CEDOMU).
Donar trasllat d'aquests acords a la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques del 
Govern de les Illes Balears i al Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors i Tresorers 
d'Administració Local.
 
 La secretària accidental.                                                El Batle
 Sóller, document signat electrònicament al marge

Tauler d'avisos
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