
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.38 /2019
Caràcter: ordinària
Data: 16 d’octubre de 2019
Horari: de les 11 a les 11.40 hores
Lloc: Casa consistorial (despatx del batle)

ASSISTENTS:
 Sr. Eric Jareño Cifuentes, batle
 Sra. Noemí Getino Pérez
 Sr. Alexandro Gaffar
 Sr. Guillermo Roig Mascarò
 Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló
 Sr. Maties Veny Orell, interventor accidental
 i Marc Rigo Manresa, secretari.

ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sra. Maria del Pilar Bonet Escalera
 Sr. Simó Adrover Llompart
 Sr. Gabriel Rojo Rodríguez
 Sr. Eloy Crusat Horrach
 Sr. Raúl Domínguez Martín

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 9 d’octubre 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  LA DELEGACIÓ A ESPANYA DE LA FUNDACIÓ 
BRITISH COUNCIL.
Tot seguit es veu el conveni de col·laboració entre la Delegació a Espanya de la Fundació 
British Council.

El British Council, és una institució que té per objecte promoure el més ampli coneixement
del  Regne  Unit  i  desenvolupar  el  més  ampli  coneixement  de  la  llengua  anglesa  entre
d’altres.  

L’Ajuntament de Llucmajor realitza la impartició de formació de llengua anglesa per el que es
considera beneficiós un acord amb el Britis Council poder oferir exàmens que acrediten el
nivell  assolit  en  el  coneixement  de  la  llengua  anglesa  dins  el  marc  oferit  pel  Servei
d’Ocupació Estatal (SEPE).

-El British Council  rebrà mitjançant  la presentació de la  corresponent  factura la quantitat
corresponent al numero d’alumnes que s’hagin matriculat per realitzar l'examen elegit. 
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L’Ajuntament de Llucmajor, amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones  afavorint
el  nivell  d’anglès,  vol  dur a terme els exàmens de anivellació d’anglès durant el període
setembre 2019 i agost 2020.  

Aquest conveni té com objectiu acordar la col·laboració entre l‘Ajuntament de Llucmajor i
delegació a España de la Fundación British Council,

-Amb  l’objectiu  que  els  cursos  realitzats  als  diferents  projectes,  duits  a  terme  per
l’Ajuntament de Llucmajor, puguin ser validats en els seus distints nivells pel SEPE/ SOIB/
SOC/ LANDBIDE, l’Ajuntament encarrega a British Council que dugui a terme els exàmens
finals d’aquests cursos, sent aquest exàmen:

Prueba Niveles Precio por alumno por convocatoria

APTIS Four Skills A1 a C 79€

-Amb la previsió que en cada curs hi haurà un màxim de 10 alumnes, el cost de l’examen
serà de 790 €.

-En funció d'examen concret, l’alumnat que superi aquests exàmens rebran un certificat del
nivell obtingut o de la superació de l'examen. 

La durada d’aquest conveni serà de l’1 de setembre 2019 fins 31 d’agost 2020.

En conseqüència se sotmet el  fons de l’assumpte a votació i  per unanimitat  s’adopta el
següent acord:

Primer.- Aprovar, en els mateixos termes en què es redacta a l’expedient, el Conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i la delegació a Espanya de la Fundació
British Council.

Segon.- Facultar a la regidora de l’Àrea d’Educació, Ocupació i Cultura per firmar els
documents necessaris per a l’execució del present acord.

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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