
EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL EXTRAORDINÀRIA DE 02/11/2016

- S'acorda, per unanimitat aprovar l'acta  de la  sessió anterior, de 25 d'octubre 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 633  al 652/2016, dels 
dies 24, 25, 27, 28 i 31 d'octubre  de 2016
- S'acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar una proposta de despeses per 
import total de 183.548'83€
- 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  70.553'11€
- S'acorda, per unanimitat  la bonificació del cent per cent de la quota de l'Impost sobre 
vehicles de tracció mecànica per tenir el vehicle més de 25 anys d'antiguitat o matrícula 
històrica. Aquest acord tendrà efectes a partir de l'exercici 2017. A.V.F.   PM-2926-BY 
- S'acorda, per unanimitat  la bonificació del cent per cent de la quota de l'Impost sobre 
vehicles de tracció mecànica per tenir el vehicle més de 25 anys d'antiguitat o matrícula 
històrica. Aquest acord tendrà efectes a partir de l'exercici 2017. D.R.A  IB-1770-DT 
- S'acorda, per unanimitat  la bonificació del cent per cent de la quota de l'Impost sobre 
vehicles de tracció mecànica per tenir el vehicle més de 25 anys d'antiguitat o matrícula 
històrica. Aquest acord tendrà efectes a partir de l'exercici 2017. C.M.C.   IB-8362-BJ 
-  S'acorda,  per  unanimitat  Aprovar  un  ajud econòmic  d'urgent  i  greu  necessitat  beca 
menjador L.R.R.
- S'acorda, per unanimitat  la desestimació de la sol·licitud de devolució per inexistència 
de duplicitat. M.AS.F.
- S'acorda, per unanimitat  Requerir a Francisca Genovart Fuster perquè presenti, en el 
termini  de  deu  dies  hàbils  la  documentació  establerta  en  el  plec  de  clàusules  de 
l'expedient de contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat  del servei 
d'assessorament tècnic en l'àmbit procedimental
-  S'acorda,  per unanimitat  Sol·licitar  a la Comunitat  Autònoma de les Illes Balears la 
classificació del Lloc de treball de Tresoreria com a reservat a personal funcionari que 
pertanyi a la subescala d'intervenció tresoreria. 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).
- S'acorda, per unanimitat  Aprovar el programa de la diada de música swing i tast de 
gastronomia local.
 
 La secretària accidental.                                                
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