ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 44 /2018
Caràcter: ordinària
Data: 24 d’octubre de 2018
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
 Sra. Lucía Escribano Alés
 Sr. Jaume Tomàs Oliver
 Sr. Lluis Segura Seguí
 Sr. Miquel Àngel Serra Teruel
 Sra. Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
ABSENTS:
 Sr. Bernadí Vives Cardona
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 17 d’octubre de 2018, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.
PROJECTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE SENYALITZACIÓ D’ACTIVITATS
TURÍSTIC-ESPORTIVES I MILLORA DE RUTES CICLOTURÍSTIQUES.
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a l’aprovació del projecte d’execució de les obres de
«Senyalització per a desenvolupar activitats turístic-esportives i millora del ferm en rutes
cicloturístiques en el T. M. De Llucmajor i la proposta.
En data 10 de novembre de 2017 la Junta Rectora del Consorci de la Borsa d’Allotjaments
Turístics va aprovar la selecció de projectes d’inversió i/o actuacions com a finançables,
entre els quals es trobava el projecte presentat per aquest Ajuntament, de “Senyalització per
desenvolupar activitats turístic- esportives i millora de les rutes cicloturístiques en el TM de
Llucmajor».
Per Resolució de la Presidenta del CBAT de data 26 de setembre de 2018, s’ha aprovat
definitivament el projecte de “Senyalització per desenvolupar activitats turístic- esportives i
millora de les rutes cicloturístiques en el TM de Llucmajor», amb un pressupost definitiu de
409.748,88 € (IVA inclós), del qual el CBAT finançarà el 80 %.
Seguidament, atès que no hi ha intervencions i vist l'anterior i el projecte tècnic de l’obra
referenciada, redactat i signat per l’ enginyer municipal, en virtut de les competències
atribuïdes per l'article 21.1.o) de la Llei 7/85, de Bases de Règim Local i la Resolució de
Batlia de ratificació de delegació d'atribucions en favor de la Junta de Govern Local, de
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21.10.2016, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent
acord:
Únic.- Aprovar el projecte d'execució de les obres de «Senyalització per a
desenvolupar activitats turístic- esportives i millora del ferm en rutes
cicloturístiques en el T.M de Llucmajor», redactat per l’enginyer municipal, José
Antonio Villalobos Mauri, amb un pressupost d’execució de 409.748,88 €.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’INSTITUT D’ESTUDIS BALEÀRICS
Seguidament es veu el conveni de col·laboració entre l’Institut d’Estudis Baleàrics i
l’Ajuntament de Llucmajor per organitzar cursos de llengua catalana en les convocatòries
d’octubre de 2018-gener de 2019 i de febrer-maig de 2019.
Tot seguit 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’Institut d’Estudis Baleàrics i l’Ajuntament de Llucmajor per organitzar
cursos de llengua catalana en les convocatòries d’octubre de 2018-gener de 2019 i de
febrer-maig de 2019
Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per executar aquest
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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