
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 18 /2019
Caràcter: ordinària
Data: 15 de maig de 2019
Horari: de les 8,30 a les 9.25 hores
Lloc: sala de juntes de l’edifici municipal del carrer de la Constitució, 6

ASSISTENTS:
 Sr. Gregorio Estarellas Mas, batle
 Sr. Jaume J. Oliver Vallés
 Sr. Bernadí Vives Cardona
 Sra. Lucía Escribano Alés
 Sr. Jaume Tomàs Oliver
 Sr. Lluis Segura Seguí
 Sr. Miquel Àngel Serra Teruel
 i Marc Rigo Manresa, secretari.

APROVACIÓ DE  L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió comença amb l’examen del esborrany de l’acta de la sessió anterior, realitzada el
passat dia 8 de maig de 2019, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB IES FELANITX
Tot seguit es veu el conveni relatiu conveni de col·laboració  amb l'Institut d'  Ensenyança
Secundària  Felanitx  per  al  desenvolupament   d’un  programa  formatiu  de  pràctiques

formatives en centres de treball que ha de realitzar l’alumnat.

En relació amb l'expedient per a la signatura d'un conveni de col·laboració amb l'Institut d'
Ensenyança  Secundària  Felanitx  per  al  desenvolupament   d’un  programa  formatiu  de
pràctiques formatives  en centres  de treball  que ha de realitzar  l’alumnat  en el  marc de
l’ensenyament corresponent.

Vist  que  per  l'Ajuntament  es  va  ordenar  la  incoació  de  l'expedient  per  a  l'aprovació  i
signatura de l'oportú Acord de Col·laboració.

Vist que es considera d'interès municipal la subscripció de l'esmentat conveni.

Atès que l'article 86.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques -LPACAP-, permet a les entitats locals celebrar acords,
pactes, convenis o contractes amb persones tant de dret públic com privat , sempre que no
siguin contraris a l'ordenament jurídic, ni versin sobre matèries no susceptibles de transacció
i  tinguin per objecte satisfer  l'interès públic  que tenen encomanat,  amb l'abast,  efectes i
règim jurídic específic que en cada cas prevegi la disposició que ho reguli .
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Vist que s'ha redactat el corresponent conveni de col·laboració i en conseqüència se sotmet 
el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:

Primer.-  Aprovar  el  Conveni  de  Col·laboració  amb  l'Institut  d'  Ensenyança
Secundària  Felanitx  per  al  desenvolupament   d’un  programa  formatiu  de  pràctiques
formatives en centres de treball que ha de realitzar l’alumnat en el marc de l’ensenyament
corresponent, i que s'adjunta Annex al present acord.

Segon.- Autoritzar al Batle per a la subscripció del Conveni de Col·laboració.

ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
S’assessora al batle en assumptes de la seva competència.

Un cop acabats els assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretari, estenc aquesta acta.

El batle        El secretari 
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