ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 18/2018
Caràcter: ordinària
Data: 2 de maig de 2018
Horari: de les 8.30 a les 9.15 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
 Sra. Lucía Escribano Alés
 Sr. Jaume Tomàs Oliver
 Sr. Lluis Segura Seguí
 Sr. Bernadí Vives Cardona
 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 d’abril, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i s’aprova per
unanimitat.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’IMAS
Tot seguit es veu el conveni de col·laboració amb l’Intitut Mallorquí d’Afers Socials per al
desplegament de projectes de suport psicosocial i intervenció en infància i família i per
ajudes a famílies amb menors en situació de risc social i la persones en situació de greu i
urgent necessitat, als municipis de Mallorca per període 2018-2019.
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 amb l’Intitut Mallorquí d’Afers Socials per al desplegament de projectes de
suport psicosocial i intervenció en infància i família i per ajudes a famílies amb menors en
situació de risc social i la persones en situació de greu i urgent necessitat, als municipis de
Mallorca per període 2018-2019.
Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per executar aquest
acord.
ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
Ja dins el torn d’assessorament al batle en assumptes de la seva competència, el Sr. Jaume
Tomàs, regidor d’Urbanisme, comenta que hi ha una sol·licitud al Departament d’Urbanisme
dels promotors de les llicències a Cap Enderrocat, i sembla que pretenen exigir
responsabilitats al personal responsable de la seva tramitació, i fins i tot podrien estar
disposats a interposar querelles per demandar responsabilitats penals, per la qual cosa
considera necessari demanar assessorament extern i especialista, per poder salvaguardar la
responsabilitat del personal del Departament que ha actuat correctament.
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Després d’intercanviar impressions sobre l’assumpte, s’assessora el batle en el sentit de la
conveniència de contractar els serveis del misser M.C. per assessorar l’Ajuntament en
aquesta matèria.
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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