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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 17/10/2017
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
el 12 de desembre de 2017.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 5
de desembre de 2017.

la Corporació, per unanimitat i en votació ordinària ACORDA:
Primer.- Desestimar la sol·licitud de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. A. S.
C., per la compensació dels danys ocasionats al seu cotxe el dia del Firó, 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 es tracta d'un acte
vandàlic i al no constar avís a la Policia Local no es varen poder constatar els fets.
Segon.- Notificar-ho a la persona interessada i negociats afectats.

La secretària.
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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 867 al 883, dels dies
4, 5 i 11 de desembre de 2017.

