
 

AJUNTAMENT 
DE 

SÓLLER 
(Illes   Balears)  
SECRETARIA 

Assumptes Generals 
prm 

 

 

EXTRACTES JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 29/09/2015 

 

-   S'acorda, per unanimitat, aprovar l'acta de la sessió anterior, de dia 22 de setembre de 2015. 

-  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 núm. 559/2015 al núm. 573/2015, dels dies 22 i 23 de 

setembre de 2015. 

- S'acorda, per unanimitat, aprovar una proposta de despeses per import total de  178.561,08 €. 

- 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 

14.557,04 €. 

- S'acorda, per unanimitat, modificació de crèdits per transferència (exp. 13/2015) 

-S'acorda, per unanimitat, aprovar la liquidació efectuada, corresponent a l'exercici 2015, 

(TACA201503COMPLEMENTARI), per un import conjunt de 328,80 € 

- S'acorda, per unanimitat, aprovar la pròrroga del contracte existent entre l'Ajuntament i el centre especial 

d'ocupació ESTEL NOU – ASANIDESO durant el temps necessari per a resoldre l'expedient 123/2015 de 

contractació del servei de neteja d'escoles i altres edificis municipals. 

- S'acorda, per unanimitat, aprovar la bonificació de taxes municipals (aigua, fems i clavegueram), expedient 

87/2015 del negociat de Serveis Socials. 

-  S'acorda, per unanimitat, ampliació del número de dies de vacacions anuals segons l'antiguitat i increment 

del número de dies de permís per assumptes particulars (exp. 32/2015) 

-  S'acorda, per unanimitat, aprovar l'adhesió d'aquest Ajuntament al Punt General de Factures Electròniques 

(FACE) del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. 

 

 Sóller, 29 de setembre de 2015 

 

 

        La secretària actal.,                                 El Batle 

 

   

 

     Catalina Mª Enseñat Colom                                      Jaume Servera Servera 

 

CONSELL DE MALLORCA 

Dep. de Cooperació Local   

 C/ General Riera, 111 

  07010 Palma    

 

Hble. Sra. Consellera  d'Hisenda i Administracions Públiques,   

 

Atès el que disposa l’article 56.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 

l’article 111.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, l’article 

196.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament 

i règim jurídic de les Entitats Locals i l’art. 1-5.2 de la Llei 8/1993, d'1 de desembre, d’atribució de 

competències als Consells Insulars en matèria de règim local, us trametem l’extracte dels acords adoptats 



 

AJUNTAMENT 
DE 

SÓLLER 
(Illes   Balears)  
SECRETARIA 

Assumptes Generals 
prm 

 

per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el 29 de setembre de 2015: 

 

-   S'acorda, per unanimitat, aprovar l'acta de la sessió anterior, de dia 22 de setembre de 2015. 

-  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 núm. 559/2015 al núm. 573/2015, dels dies 22 i 23 de 

setembre de 2015. 

- S'acorda, per unanimitat, aprovar una proposta de despeses per import total de  178.561,08 €. 

- 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 

14.557,04 €. 

- S'acorda, per unanimitat, modificació de crèdits per transferència (exp. 13/2015) 

-S'acorda, per unanimitat, aprovar la liquidació efectuada, corresponent a l'exercici 2015, 

(TACA201503COMPLEMENTARI), per un import conjunt de 328,80 € 

- S'acorda, per unanimitat, aprovar la pròrroga del contracte existent entre l'Ajuntament i el centre especial 

d'ocupació ESTEL NOU – ASANIDESO durant el temps necessari per a resoldre l'expedient 123/2015 de 

contractació del servei de neteja d'escoles i altres edificis municipals. 

- S'acorda, per unanimitat, aprovar la bonificació de taxes municipals (aigua, fems i clavegueram), expedient 

87/2015 del negociat de Serveis Socials. 

-  S'acorda, per unanimitat, ampliació del número de dies de vacacions anuals segons l'antiguitat i increment 

del número de dies de permís per assumptes particulars (exp. 32/2015) 

-  S'acorda, per unanimitat, aprovar l'adhesió d'aquest Ajuntament al Punt General de Factures Electròniques 

(FACE) del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. 

 

 Sóller, 29 de setembre de 2015 

 

 

        La secretària actal.,                                 El Batle 

   

 

     Catalina Mª Enseñat Colom                                      Jaume Servera Servera 

 

 

CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 

DG d'Emergències i Interior 
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Sra. Delegada del Govern a les Illes Balears,   

 

Atès el que disposa l’article 56.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 

l’article 111.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, l’article 

196.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament 

i règim jurídic de les Entitats Locals i l’art. 1-5.2 de la Llei 8/1993, d'1 de desembre, d’atribució de 

competències als Consells Insulars en matèria de règim local, us trametem l’extracte dels acords adoptats 

per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el 29 de setembre de 2015: 

 

-   S'acorda, per unanimitat, aprovar l'acta de la sessió anterior, de dia 22 de setembre de 2015. 

-  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 núm. 559/2015 al núm. 573/2015, dels dies 22 i 23 de 

setembre de 2015. 

- S'acorda, per unanimitat, aprovar una proposta de despeses per import total de  178.561,08 €. 

- 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 

14.557,04 €. 

- S'acorda, per unanimitat, modificació de crèdits per transferència (exp. 13/2015) 

-S'acorda, per unanimitat, aprovar la liquidació efectuada, corresponent a l'exercici 2015, 

(TACA201503COMPLEMENTARI), per un import conjunt de 328,80 € 

- S'acorda, per unanimitat, aprovar la pròrroga del contracte existent entre l'Ajuntament i el centre especial 

d'ocupació ESTEL NOU – ASANIDESO durant el temps necessari per a resoldre l'expedient 123/2015 de 

contractació del servei de neteja d'escoles i altres edificis municipals. 

- S'acorda, per unanimitat, aprovar la bonificació de taxes municipals (aigua, fems i clavegueram), expedient 

87/2015 del negociat de Serveis Socials. 

-  S'acorda, per unanimitat, ampliació del número de dies de vacacions anuals segons l'antiguitat i increment 

del número de dies de permís per assumptes particulars (exp. 32/2015) 

-  S'acorda, per unanimitat, aprovar l'adhesió d'aquest Ajuntament al Punt General de Factures Electròniques 

(FACE) del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. 

 

 Sóller, 29 de setembre de 2015 

 

        La secretària actal.,                                 El Batle 

   

 

 

     Catalina Mª Enseñat Colom                                      Jaume Servera Servera 
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EXTRACTES JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 29/09/2015 

 

 

-   S'acorda, per unanimitat, aprovar l'acta de la sessió anterior, de dia 22 de setembre de 2015. 

 

-  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 núm. 559/2015 al núm. 573/2015, dels dies 22 i 23 de 

setembre de 2015. 

 

- S'acorda, per unanimitat, aprovar una proposta de despeses per import total de  178.561,08 €. 

 

- 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 

14.557,04 €. 

 

- S'acorda, per unanimitat, modificació de crèdits per transferència (exp. 13/2015) 

 

-S'acorda, per unanimitat, aprovar la liquidació efectuada, corresponent a l'exercici 2015, 

(TACA201503COMPLEMENTARI), per un import conjunt de 328,80 € 

 

- S'acorda, per unanimitat, aprovar la pròrroga del contracte existent entre l'Ajuntament i el centre especial 

d'ocupació ESTEL NOU – ASANIDESO durant el temps necessari per a resoldre l'expedient 123/2015 de 

contractació del servei de neteja d'escoles i altres edificis municipals. 

 

- S'acorda, per unanimitat, aprovar la bonificació de taxes municipals (aigua, fems i clavegueram), expedient 

87/2015 del negociat de Serveis Socials. 

 

-  S'acorda, per unanimitat, ampliació del número de dies de vacacions anuals segons l'antiguitat i increment 

del número de dies de permís per assumptes particulars (exp. 32/2015) 

 

-  S'acorda, per unanimitat, aprovar l'adhesió d'aquest Ajuntament al Punt General de Factures Electròniques 

(FACE) del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. 

 

 

 Sóller, 29 de setembre de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

TAULER D'ANUNCIS 


