
EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 8/11/2016

- S'acorda, per unanimitat aprovar l'acta  de la  sessió anterior, de 2 de novembre 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 653  al 667/2016, dels 
dies 2, 3 , 4 i 7  de novembre de 2016.
- S'acorda, per unanimitat, aprovar una proposta de despeses per import total de 
384.421,73€
- 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  11.758,74€
-  S'acorda,  per  unanimitat   la  liquidació  efectuada,  corresponent  a  l'exercici  2.016, 
(TACA201603COMPLEMENTARI)
- S'acorda, per unanimitat classificar les ofertes presentades. Excloure l'oferta presentada 
per l'empresa SERVIELEVA SL,  pels motius expressats a l'informe tècnic. Requerir a 
l'empresa  CAN  JULIÀ  S.L.  perquè  presenti,  en  el  termini  de  deu  dies  hàbils,  la 
documentació establerta en el plec de clàusules 
- S'acorda, per unanimitat concedir al funcionari J.I.S. ajuda per estudis relacionats amb la 
feina i concedir-li igualment l'ajuda per escolaritat curs 2016-17, per al seu fill.
- S'acorda, per unanimitat informar favorablement les modificacions realitzades durant el 
transcurs de les obres del projecte de vivenda unifamiliar i piscina al Passeig Es Través, 
8, de conformitat amb la documentació presentada. 
- S'acorda, per unanimitat informar favorablement les modificacions introduïdes durant el 
transcurs de les obres del projecte de reforma i ampliació de la vivenda unifamiliar 
situada  a  la  parcel·la  1040,  del  polígon  4  ;  de  conformitat  amb  la  documentació 
presentada. 
- S'acorda, per unanimitat aprovar l'expedient de  renovació de llicències per a l'any 2017 
dels mercats periòdics de venda no sedentària a Sóller i El Port.

La secretària accidental.                                               
 Sóller, document signat electrònicament al marge

Tauler d'avisos
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