
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 32/2018
Caràcter: ordinària
Data: 1 d’agost de 2018
Horari: 11.00 a 11.50 hores. La sessió comença en segona convocatòria i amb retard a causa
de la durada de la sessió plenària ordinària del mes d’agost
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
 Sra. Catalina Munar Miquel, interventora
 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 25 de juliol, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i s’aprova per
unanimitat.

SOL·LICITUD  RELATIVA  AL  NOMENAMENT  D’UNA  PERSONA  D’UN  BORSÍ
D’AUXILIARS
S’acorda deixar damunt la taula pendent d’un millor estudi  la sol·licitud relativa al canvi
d’objecte  de  la  borsa  d’auxiliars  administratius  de  l’any  2016  o  que  es  declari  nul  el
nomenament de la persona número 1 de la llista i es faciliti  la presa de possessió de la
persona reclamant.

SOL·LICITUD DE REINGRÉS AL SERVEI ACTIU DEL FUNCIONARI DE CARRERA
A.B.P.
S’acorda també deixar damunt la taula pendent d’un millor estudi la sol·licitud de reingrés al
servei actiu des d’una situació d’excedència del funcionari de carrera d’aquest Ajuntament,
Sr. A.B.P., titular d’una plaça de policia local, amb reserva de lloc de treball F90160009-18. 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’EDITORIAL MIC PER A LA PROMOCIÓ DE
LES FIRES DE LLUCMAJOR
A continuació es veu la proposta de conveni de col·laboració amb l’Editorial MIC, a través del
qual aquesta editorial es compromet a dissenyar, editar i imprimir els programes de les fires
de  Llucmajor  de  2018  a  canvi  de  la  inserció  de  publicitat,  i  amb  un  cost  zero  per  a
l’Ajuntament. Després de deliberar sobre l’assumpte, se sotmet 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’Ajuntament de Llucmajor i l’editorial MIC per a la promoció de les
fires de Llucmajor 2018. 
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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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