
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 12 /2019
Caràcter: ordinària
Data: 20 de març de 2019
Horari: de les 8.30 a les 9 hores 
Lloc: Casa consistorial (despatx del batle)

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

ABSENTS:
 Sra. Lucía Escribano Alés. 

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 març de 2019, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.

CONVENI AMB MIC PER A LA PROMOCIÓ DE LES FESTES D’ESTIU
Seguidament  es  veu  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’editorial  MIC  i  l’Ajuntament  de
Llucmajor per a la promoció de les festes de Sant Cristòfol, festes de juliol, Santa Càndida i
festes d’agost 2019.

Vist el conveni de col·laboració amb l’editorial MIC per a la promoció de les festes de Sant 
Cristòfol, festes de juliol, Santa Càndida i festes d’agost 2019.

En conseqüència i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer.  Aprovar, en els mateixos termes en que apareix redactat  a l’expedient, el

conveni de col·laboració entre l’editorial MIC i l’Ajuntament de Llucmajor per a la promoció
de les festes de Sant Cristòfol, festes de juliol, Santa Càndida i festes d’agost 2019.

Segon.  Facultar el batle per firmar els documents necessaris per a l’execució del
present acord.

CONVENI AMB MIC PER A LA PROMOCIÓ DE LES FIRES DE LLUCMAJOR 2019
Seguidament  es  veu  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’editorial  MIC  i  l’Ajuntament  de
Llucmajor per a la promoció de les fires de Llucmajor 2019.

Vist el conveni de col·laboració amb l’editorial MIC per a la promoció de les fires de 
Llucmajor 2019.

En conseqüència i per unanimitat s’adopta el següent acord:
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Primer.  Aprovar, en els mateixos termes en que apareix redactat  a l’expedient, el
conveni de col·laboració entre l’editorial MIC i l’Ajuntament de Llucmajor per a la promoció
de les fires de Llucmajor 2019.

Segon.  Facultar el batle per firmar els documents necessaris per a l’execució del
present acord.

ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
Ja dins el punt relatiu a l’assessorament al batle en assumptes de la seva competència,
aquest  comenta  que en el  dia  d’ahir  va assistir  a  l’assemblea de batles del  Consell  de
Mallorca, on es va avançar la presentació de la convocatòria del que abans es coneixia com
a pla d’obres i serveis. 

Després  de parlar  del  tema,  s’assessora  el  batle  en el  sentit  que es  facin  les  gestions
pertinents per determinar els projectes o les inversions que es poden planificar  per tenir
cabuda en l’esmentada convocatòria. 

D’altra banda, el batle també comenta que li ha arribat una petició informal de l’entitat sense
afany de lucre “La sonrisa médica”, amb la que es demana la col·laboració de l’Ajuntament.
Després  d’intercanviar  impressions  al  respecte,  s’assessora  el  batle  en  el  sentit  de
col·laborar amb l’entitat mitjançant la posada a la seva disposició i facilitar-los mitjans per
dur a terme algun acte per recaptar ingressos. 

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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