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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 18/04/2017
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 18 d'abril de 2017:
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de
11 de març de 2017.

Pagament de la quantitat corresponent al límit de conformitat previst a l'article 50.2
de la LEF, corresponent a l'expedient 39/AG/14, iniciat per a la determinació del
justipreu de l'expropiació per ministeri de la Llei del camp de futbol del Port de
Sóller. Expedient núm. 1887/2017.
La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
INICIAR ELS TRÀMITS PERTINENTS per donar compliment a l'obligació de
pagament del límit de conformitat de l'expropiació, d'acord amb l'informe tècnic
municipal de data 30 d'abril 2014, per un import de 1.620.443,23 euros, a J.M.M.Z., a
R.M.Z., a A.M.H. i a G.M.H. per ministeri de la llei de la finca registral 9.147 (camp
d'esports del Port de Sóller), amb referència cadastral 4357074DE7045N.
Contractació espectacles per a la fira 2017. Expedient núm. 230/2017.
La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària ACORDA: aprovar la
contractació dels espectacles per a la fira 2017.
Segon.- Notificar-ho a l'interessat i als 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 295 al 301/2017, del
dia 12 d'abril de 2017.

