ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 20/2019
Caràcter: ordinària
Data: 29 de maig de 2019
Horari: de les 8.30 a les 8.45 hores
Lloc: sala de juntes de l’edifici municipal del carrer de la Constitució, 6
ASSISTENTS:
 Sr. Gregorio Estarellas Mas, batle
 Sr. Jaume J. Oliver Vallés
 Sr. Bernadí Vives Cardona
 Sra. Lucía Escribano Alés
 Sr. Jaume Tomàs Oliver
 Sr. Lluis Segura Seguí
 Sr. Miquel Àngel Serra Teruel
 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 22 de maig de 2019, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.
BASES III CAMPIONAT LOCAL D’EDUCACIÓ VIÀRIA
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a l’aprovació de les bases reguladores del III Campionat
Local d’Educació Viària «Millor ciclista de Llucmajor» de l’any 2019.
Antecedents de fet
A) Per tal de donar continuïtat a la iniciativa posada en marxa fa uns anys, l'Ajuntament de
Llucmajor, a través del Parc infantil de Trànsit d'Educació Viària de la Policia Local, ha
preparat un esborrany de les bases que regiran el III Campionat local d'educació viària
anomenat "Millor ciclista de Llucmajor".
B) Del contingut de les bases redactades se'n destaca el següent:
1. Aquesta iniciativa pretén convocar tots els alumnes de 6è de primària del municipi, a
participar en l'esmentat concurs, que es preveu realitzar dia 19 de juny, com a part de la
formació que realitza cada any la Policia Local de Llucmajor en les seves sessions
d'educació viària.
2. El concurs té una primera fase teòrica, de la que en sortiran els finalistes que tendran
accés a la fase final pràctica, i s'estableix un premi per als tres primers classificats, i un detall
per a tots els participants.
3. La superació i valoració de les proves serà realitzada per un jurat integrat per la
regidora d'Educació, l'inspector en cap de la Policia Local de Llucmajor, un subinspector i el
director del Parc Infantil de Trànsit de la Policia Local, i dos monitors d'educació viària de la
Policia Local.
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Fonaments de dret
Mitjançant el Decret 621/2018, de 20 de febrer, es va delegar a la Junta de Govern Local
l'atribució per aprova les bases de concursos artístics, culturals i festius.
En conseqüència, atès que consider aquest assumpte d'interès, se sotmet a votació i per
unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Aprovar, en els mateixos termes que apareixen redactades a l'expedient, les
bases reguladores del III Campionat Local d'Educació Viària "Millor ciclista de Llucmajor" de
l'any 2019.
Segon. Donar publicitat al contingut de les esmentades bases, especialment a través
dels centres escolars del municipi, per tal de fomentar-ne la participació.
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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