
EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 12/07/2016

- S'acorda, per unanimitat aprovar l'acta  de sessió anterior, de 5 de  juliol  de 2016.
- S'acorda, per unanimitat  vistiplau de les resolucions  dictades per la batlia des de la
darrera sessió ordinària  de la Junta de Govern Local: decrets del núm 401  al 423, dels
dies   28, 29 i 30 de juny i 1, 4, 5, 6, i 7 de juliol de 2016 
-  S'acorda,  per  unanimitat  aprovar  una  proposta  de  despeses  per  import  total  de
11.189,05€
-  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 1.361,20,€,
- S'acorda, per unanimitat, Aprovar les liquidacions efectuades, corresponents a l'exercici
2016,  (TACA201602),  per  un  import  conjunt  de  67.959,38  €.,  segons  el  detall  que
s'adjunta en forma de llista.  Ocupació de béns de domini públic amb taules i cadires i
altres elements afectes a la zona marítima-terrestre (costes), exercici 2016.
- S'acorda, per unanimitat, Adjudicar el contracte de subministrament d'una fotocopiadora
multifunció a Ricoh España S.L.U. i requerir-li la documentació adient.
-  S'acorda,  per  unanimitat,  aprovar  traspàs  de l’impost  de circulació de  8273BHC a
7540CCP  per discapacitat. L'exempció serà efectiva a partir de 2017.
-  S'acorda,  per  unanimitat,  aprovar  l'exempció  de  l’impost  de  circulació  del  vehicle
8846BKB per discapacitat . L´exempció serà efectiva a partir de 2017.
-  S'acorda,  per  unanimitat,  Denegar  la  instal·lació  de  10  para-sols  més  amb  les
respectives hamaques a la parcel·la nº 6 de la Platja del Port de Sóller, denominada «Can
Generós»
- S'acorda, per unanimitat,  Denegar el permís per poder muntar un «castell d'arena» a la
instal·lació nº 3 de la Platja del Port de Sóller.
- S'acorda, per unanimitat, Fixar com a dies festius locals, per a l'any 2017, els següents:
                         Dia 15 de maig  (dilluns)                Es Firó                           
                          Dia 24 d'agost    (dijous)             Sant Bartomeu  

  La secretària actal.                                                 El Batle

 Sóller, document signat electrònicament al marge

Tauler d'avisos


