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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 12/01/2021.
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 12 de gener de 2022
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 5
de gener de 2022.
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 2598/2021 al
015/2022, dels dies 30 de desembre de 2021 i 3, 4, 5 i 7 de gener de 2022.

CONCEDIR llicència de legalització a J. I. d. L. M. B., representat per TOPAR, S.A,
per a la instal·lació de barrera d'entrada a la finca registral 20.551, situada al polígon 3
parcel·la 537 i 538, abans parcel·la 317.
CONCEDIR llicència a J. O. T., representat per F. J. O. S., per a la legalització del
tancament de la parcel·la 305b situada al polígon 5.
AUTORITZAR a Markey Dermatology London Limited, representada per J. M., per a
les modificacions durant el transcurs de les obres del projecte de reforma de vivenda i
annexes, als solars 7 i 8 de la Urbanització Béns d'Avall.
Concedir llicència a Vall de Sóller Energia, S.L.U., representats per A. J. U. F., per a les
obres del projecte de xarxa de baixa tensió per nou edifici situat al carrer de Bunyola.
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DENEGAR J. I. d. L. M. B., representat per TOPAR, S.A., la llicència de legalització
del projecte de pavimentació de camí i la llicència sol·licitada per nova pavimentació
del mateix amb acabat no bituminós, al polígon 3 parcel·la 537 i 538, abans parcel·la
317, finca registral 20.551.

