
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 3/2020
Caràcter: ordinària
Data: 22 de gener de 2020
Horari: de les 11 a les 11.25
Lloc: Casa consistorial (despatx del batle)

ASSISTENTS:
 Sra. Noemí Getino Pérez, batlessa accidental
 Sr. Guillermo Roig Mascarò
 Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló
 Miquel Vidal Salvá, departament de Secretaria
 i Marc Rigo Manresa, secretari.

ABSENTS:
 Sr. Eric Jareño Cifuentes, batle
 Sr. Alexandro Gaffar

ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sr. Raúl Domínguez Martín

APROVACIÓ DE  L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La  sessió  comença  amb l’examen del  esborrany  de  les  actes  de  les  sessions  anteriors,
realitzades els passats dies 8 de gener de 2020 la qual queda damunt la taula i 15 de gener
de 2020, la qual se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.

En aquests moments el Sr. Miguel Vidal abandona la sessió.

BASES DE LA RUA D’URBANITZACIONS 2020
Vistes les bases per participar en la Rua d’Urbanitzacions 2020.  

(La Rua d’Urbanitzacions se celebrarà el dissabte 22 de febrer de 2020. La concentració de
carrosses, comparses i persones disfressades tindrà lloc entre les 10,00 i les 10,30 h, a la
plaça de Pegàs de Badia Blava, amb arribada a la plaça de l’Almirall  Joan de Borbó de
Badia Gran. En cas de mal temps, la Rua es farà l’endemà diumenge, dia 23, a la mateixa
hora.

Les  inscripcions  s’han de fer  al  Registre  General  de l’Ajuntament,  fins  divendres 14 de
febrer.

Els premis a les comparses consistiran en 200 euros el primer premi i 100 el segon premi,
els individuals seran premis aportats per els comerços locals.
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Seran membres del jurat un regidor de l’Ajuntament i un representant de cada associació de
veïnats que hi participi. El seu veredicte serà inapel·lable )

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

Únic.  Aprovar, en els mateixos termes en què apareixen redactades a l’expedient,
les bases per participar en la Rua d’Urbanitzacions 2020.

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 

Plaça d'Espanya, 12 - 07620 Llucmajor Illes Balears Tel.: 971.66.00.50 Fax: 971.66.20.81 llucmajor@llucmajor.org 
c/ M. Antònia Salvà, 50 - 07600 s'Arenal Llucmajor Tel.: 971.44.10.71 Fax: 971.44.08.76


