ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 8 /2019
Caràcter: ordinària
Data: 20 de febrer de 2019
Horari: de les 8.30 a les 8.50 hores
Lloc: Casa consistorial (despatx del batle)
ASSISTENTS:
 Sr. Gregorio Estarellas Mas, batle
 Sr. Jaume J. Oliver Vallés
 Sra. Lucía Escribano Alés
 Sr. Jaume Tomàs Oliver
 Sr. Lluis Segura Seguí
 Sr. Bernadí Vives Cardona
 Sr. Miquel Àngel Serra Teruel
 Sra. Catalina Munar Miquel, interventora
 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 13 de febrer de 2019, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.
SEGUIMENT DE CONVENI AMB LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
Tot seguit es veu l’expedient relatiu al seguiment del conveni de col·laboració entre la
Conselleria de d’Educació i Universitat en matèria de persones adultes i la proposta.
Antecedents.
A) El dia 10 d’octubre de 2017 es va signar el conveni de col·laboració entre la Conselleria
d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Llucmajor en
matèria d’educació de persones adultes en el municipi de Llucmajor per al curs escolar
2017-2018.
B) En data 14/05/18 la Junta de Govern Local va aprovar l’addenda al conveni anteriorment
esmentat, en la qual es prorroga el dit conveni per un període de quatre anys addicionals ,
és a dir, fins al final del curs escolar 2021-2022. Una vegada aprovada, l’addenda va ser
signada en data 07/08/18.
C) Mitjançant escrit de dia 05/02/19 la directora general de de Formació Professional I
Formació del Professorat es comunica l’interès de la Direcció General en continuar amb les
mateixes condicions d’execució del conveni especificades en l’addenda aprovada i signada,
sense necessitat d’haver de fer la reunió de seguiment per definir els termes d’actuació, amb
el benentès que es convoqui si es considera necessari.
En conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el
següent acord:
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Primer. Considerar que el vigent Conveni de col·laboració amb la Conselleria
d’Educació i Universitat, en matèria de persones adultes es desenvolupa correctament i de
forma satisfactòria segons les condicions establertes en l’addenda aprovada, sense que
sigui necessari convocar la Comissió mixta de seguiment del conveni.
Segon. Notificar aquest acord a la Conselleria d’Educació i Universitat.
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
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El secretari

