
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 01/08/2017

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 
l'1 d'agost de 2017.

S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 
25 de juliol de 2017.

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 623 al 635/2017, dels 
dies 24, 25, 26, 27 i 28 de juliol de 2017.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: Aprovar la 
relació de factures de l'expedient número 3485/2017, per import de 319.348,64 euros

La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Resoldre  l'objecció  formulada  per  la  intervenció  municipal  i  procedir  al 
reconeixement de l'obligació de les despeses i/o factures relacionades al llistat annexat 
a l'expedient 3487/2017, per import de 62.316,85 euros.

La junta de govern, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Aprovar  la  primera  i  única  certificació  corresponent  a  les  obres  d'adequació  de 
l'edifici municipal Es Fossaret.
2.Aprovar la factura 62(2),  presentada per A.O.A. per un import total  de dotze-mil 
vuit-cents  catorze  euros  amb  vuitanta-quatre  cèntims  (12.814,84€)  més  dos-mil 
sis-cents noranta-un euros amb dotze cèntims (2.691,12€) en concepte d'I.V.A.
3.Notificar aquest acord a l'adjudicatari, als negociats afectats i al Consell de Mallorca 
(Departament de Desenvolupament Local), als efectes del pagament de la certificació.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Desestimar la sol·licitud de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. E.M.A., 
per  la  compensació  dels  danys  ocasionats  per  la  caiguda  per  un  clot  del  carrer 
Moragues, per incomplir els requisits establerts en l’article 32 de la Llei  40/15, d'1  
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, ja que no queda demostrat que els danys 
siguin conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, donat que 
la sol·licitant caminava pel paviment enlloc de l'acera que és el lloc habilitat per als 
vianants.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer:  Aprovar  les  liquidacions  efectuades,  corresponents  a  l'exercici  2017, 
(TACA201702), per un import conjunt de 66.517,34 €., segons el detall que s'adjunta al 
present acord, en forma de llista.

Tauler d'avisos



Segon: Aprovar el dipòsit d'una fiança en relació al valor de les instal·lacions a les  
zones afectes a la zona marítima-terrestre, a disposició de l´Entitat  del Ministeri  de 
Medi Ambient, d'acord amb els requisits establerts per ells,  per l´import conjunt de 
3.763,39 € i segons detall adjunt a l´expedient.
Tercer: Notificar en forma el present acord als interessats i als negociats afectats.

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

Tauler d'avisos
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