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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 05/01/2021.
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 5 de gener de 2022
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
29 de desembre de 2021.
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 2592/2021 al
2597/2021, dels dies 27, 28 i 29 de desembre de 2021.

Concedir una ajuda econòmica UGN a U. B., per import de 500€, en concepte de
lloguer i altres despeses del habitatge.
Declarar la jubilació anticipada per voluntat de la persona interessada, de C. N. P.,
funcionària de carrera d'aquest Ajuntament, amb data 31 de gener de 2022.
AUTORITZAR a C.-E. V. W. i J. A. L. representats per J. A. L. L., el projecte
d'execució de reforma d'edificació destinada a vivenda unifamiliar aïllada, piscina i
dependències auxiliars, al polígon 2, parcel·la 384.
DENEGAR a J. J. M. S., representat per J. M. P., la llicència per a les obres del
projecte bàsic d'ampliació de vivenda unifamiliar, al carrer de Sa Lluna, 110.
AUTORITZAR a G. J., representat per G. S. M., les modificacions durant el transcurs
de les obres del projecte de reforma de vivienda, al polígon 4, parcel·la 761.
AUTORITZAR a F. S. C., les modificacions durant el transcurs de les obres del
projecte integrat d'obra i activitat per a la construcció d'edifici de vivendes i local
comercial al carrer de Jaume Torrens, 15.
Concedir llicència a N. M. T. R., representada por M. B. B., per a les obres del projecte
de construcció de piscina, demolició d'annex i escala, i reforç estructural a la vivienda
unifamiliar situada al carrer de Josep Maria Quadrado 7.
AUTORITZAR a T. A., representat per F. J. O. S., les modificacions durant el transcurs
de les obres del projecte de rehabilitació de vivenda unifamiliar i piscina, al carrer de
Sant Salvador,4.

Tauler d'avisos
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Aprovar la baixa dels rebuts relacionats a l'expedient, de l'exercici 2021, per un import
total de 3.744,68 €.
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