
EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 20/12/2016

- S'acorda, per unanimitat  aprovar l'acta  de la  sessió anterior, de 13 de desembre 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 752 al 760/2016, dels 
dies 13, 14, 15 i 16 desembre de 2016.
-  S'acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar una proposta de despeses per 
import total de 229.671,61€
- 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 al llistat 
adjuntat, , per un import de 15.431,00€
-  S'acorda,  per unanimitat resoldre  l’informe formulat  per la  Intervenció municipal  i 
reconèixer  l'obligació  de  les  despeses  i/o  factures  presentades,  per  l'import  total  de 
158.700,65 €
- S'acorda, per unanimitat  Concedir la jubilació anticipada,   a petició pròpia, i  amb 
efectes  a  partir  del  dia  31-12-2016,  al  senyor  Jordi-A.  Viso  Ballester,  amb  DNI 
42959382M, categoria Tècnic Mig d'Administració General d’aquest Ajuntament.
- S'acorda, per unanimitat aprovar el reconeixement de l'obligació a càrrec de la partida 
3380/480000 del pressupost de Festes a les entitats:Col·lectiu de Moros 11 de maig, 
Col·lectiu de Pagesos Sant Ponç, Col·lectiu de Pageses.
- S'acorda, per unanimitat aprovar el reconeixement de l'obligació a càrrec de la partida 
3300/480000 del pressupost de Cultura a les entitats següents:Casal de Cultura-Museu 
de Sóller, Pro Musica Chorus
- S'acorda, per unanimitat atorgar els llocs de venda no sedentària al mercat periòdic de 
Sóller i del Port de Sóller, tal com es reflexa al llistat que s'adjunta a l'expedient,6
-  S'acorda,  per  unanimitat  Classificar  les  ofertes  presentades  en  el  següent  ordre 
decreixent:

Norhtgate España SA
Transtel SA
Multiauto Palma SL

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