ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm.: 03/2017
Caràcter: ordinària
Data: 1 de febrer de 2017
Horari: de 13.30 a 14.30 hores
Lloc: Casa Consistorial (despatx del batle)
ASSISTENTS:
-

Sr. Bernadí Vives Cardona, batle
Sr. Gori Estarellas Mas
Sr. Miquel Angel Serra Teruel
Sra. Adelina Gutiérrez Bonet
Sra. Lucia Escribano Alés
i Marc Rigo Manresa, secretari.

ABSENTS:
- Sr. Jaume J. Oliver Vallés
- Sr. Jaume Tomàs Oliver
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió comença amb l’examen de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, del
passat dia 18 de gener de 2017, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CLUB ESPORTIU BASQUET JOVENTUT
Tot seguit es veu el conveni de col·laboració entre el Club Esportiu Basquet Joventut de
Llucmajor i l’Ajuntament de Llucmajor per a la utilització de les instal·lacions esportives
municipals i atès que no hi ha intervencions se sotmet a votació el fons de l’assumpte i
per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Aprovar, en el mateixos termes en què apareix redactat, el Conveni de
col·laboració entre el Club Esportiu Basquet Joventut de Llucmajor i l’Ajuntament de
Llucmajor per a la utilització de les instal·lacions esportives municipals.
Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per a l’execució del
present acord.
Fora del l’ordre del dia, i després de la preceptiva declaració unànime d’urgència, es
veuen les bases del concurs de disfresses 2017 organitzat per l’Àrea de Joventut de
l’Ajuntament de Llucmajor amb motiu del carnaval i atès que no hi ha intervencions per
unanimitat s’adopta el següent acord:
Únic. Aprovar, en els mateixos termes en què apareixen redactades les bases del
concurs de disfresses 2017.
Fora del l’ordre del dia, i després de la preceptiva declaració unànime d’urgència, es
veuen les bases del concurs de fotografia jove, “SER JOVE EL 2017” i atès que no hi ha
intervencions per unanimitat s’adopta el següent acord:
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Únic. Aprovar, en els mateixos termes en què apareixen redactades les bases del
concurs de fotografia jove “SER JOVE EL 2017”.
ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
S’assessora el 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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