
EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 15/11/2016

- S'acorda, per unanimitat aprovar l'acta  de la  sessió anterior, de 8 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 668  al 684/2016, dels 
dies 8, 9 i 10  de novembre de 2016.
- S'acorda, per unanimitat, aprovar una proposta de despeses per import total de 
167.146,52 €€
- 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  2.911,24€
-  S'acorda,  per  unanimitat Aprovar  la  signatura  de  l'acord  de  col·laboració  entre 
l'Ajuntament  de  Sóller  i  l'Associació  de  Persones  amb  lesions  medul·lars  i  altres 
discapacitats  físiques  (ASPAYM  BALEARS)  per  a  la  promoció  de  l'autonomia 
personal de les persones amb discapacitat física.
- S'acorda, per unanimitat  Aprovar el següent expedient de Serveis Socials relatiu a 
sol·licitud  d'exempció   de  l’impost  de  circulació  per  discapacitat.  L´exempció  serà 
efectiva a partir de 2017. Exp. 2787/2016  Sol·licitant J.V.S.G Matrícula 6585 JJP
-  S'acorda,  per  unanimitat  Aprovar  la  signatura  del  conveni  de  col·laboració  entre 
l'Ajuntament  de  Sóller  i  la  Fundació  Deixalles,  per  la  utilització  d'un  espai  per  al 
desenvolupament d'un projecte d'orientació laboral, any 2016
- S'acorda, per unanimitat  .Adjudicar el contracte del servei d'assessorament tècnic en 
l'àmbit procedimental
-  S'acorda,  per unanimitat  Adjudicar el  contracte menor de les obres de restauració 
parcial de l'Oratori de Sta. Caterina
-  S'acorda,  per  unanimitat  Denegar  la  signatura  del  conveni  entre  l'Ajuntament  de 
Sóller i l'entitat ADEAC-FEE (programa mediambiental) amb el CEIP Ses Marjades.
- S'acorda, per unanimitat,  l’aprovació de la devolució d'una Plus Vàlua a nom de J. S.
- S'acorda, per unanimitat la rectificació de l'expedient 3024/2016 per errada material 
fent constar que l'acord de l'expedient esmentat correspon a la concessió de llicència 
del projecte bàsic i d'execució.
- S'acorda, per unanimitat  Aprovar el pagament de la quantitat de 14.280€ a  l'entitat 
Museu Balear de Ciències Naturals.
-  S'acorda,  per  unanimitat  la  signatura  dels  convenis  de  col·laboració  entre 
l’Ajuntament  de  Sóller  i  els  Col·lectius  del  Firó,  per  la  seva  col·laboració  en 
l'organització de la festa del Firó.

La secretària accidental.                                                 El Batle
Sóller, document signat electrònicament al marge

Tauler d'avisos
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