
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.:28 /2018
Caràcter: ordinària
Data: 4 de juliol de 2018
Horari: de les 8.30 a les 9.35 hores
Lloc: sala de juntes de l’edifici municipal del carrer de la Constitució, 6

ASSISTENTS:
 Sr. Gregorio Estarellas Mas, batle
 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. Jaume J. Oliver Vallés
 Sr. Bernadí Vives Cardona

ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sra. Maria Barceló Calviño
 Sra. Maria Antònia Gil Clar

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 27 de juny de 2018, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.

CREACIÓ DE NOVES SECCIONS ELECTORALS EN EL MUNICIPI DE LLUCMAJOR
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a la creació de noves seccions electorals en el municipi
de Llucmajor i la proposta.

Antecedents de fet
L’Oficina  del  Cens  Electoral  en  data  08/06/2018  ha  comunicat  a  aquest  Ajuntament  la
necessitat de crear una nova secció electoral en el districte 1, que actualment compta amb
dues seccions, i la 2ª ha superat el nombre de 2.000 electors. Així  mateix, es comunica
també que la secció 10 del districte 4 està pròxima als 2.000 electors, amb la qual cosa
també és recomanable la seva subdivisió. 

Fonaments de dret
L’art. 23.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, estableix
que cada secció electoral inclou un màxim de 2.000 electors i un mínim de 500. 

En virtut  dels  antecedents exposats,  la  Junta de Govern Local  adopta per  unanimitat  el
següent acord: 
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Primer. Proposar a l’Oficina del Cens Electoral la realització dels següents canvis: 
 La creació d’una secció 3ª en el districte 1, de tal manera que en la secció 2ª hi

romanguin els electors de la part urbana de la secció, i la secció 3ª quedi integrada
pel disseminat, que correspon als polígons 9 al 20. 

 La creació d’una secció 14ª en el districte 4, en el sentit que els electors de l’actual
districte 4, secció 10, quedin distribuïts de la següent manera:
 Districte 4, secció 10: nuclis de Cala Pi, Vallgornera Nou, Es Pas de Vallgornera, i

Tolleric, amb 553 electors.
 Districte 4, secció 14: nucli de Badia Gran, amb 1.410 electors. 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Oficina del Cens Electoral als efectes oportuns.  

ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
S’assessora al batle en assumptes de la seva competència.

Fora l’ordre del dia i després de la preceptiva declaració unànime d’urgència, el regidor de
Cultura, Sr. Lluís Segura, proposa fixar un preu públic per al  concert musical de Maria del
Mar Bonet, que està previst realitzar el proper 4 de juliol al Claustre de Sant Bonaventura. 

La interventora informa que per establir un preu públic és necessari un informe econòmic
signat per un funcionari. 

El regidor considera que es tracta d’una activitat cultural que està subvencionada en part pel
Consell  de Mallorca,  i  en  la  part  no subvencionada es  pretén recuperar  una part  de la
despesa que assumirà l’Ajuntament mitjançant la recaptació de la taquilla. Es pot fer un
estudi econòmic en el que s’estableixin les despeses previstes i la previsió d’ingressos, però
no es pretén que en cap cas suposi un guany econòmic per a l’Ajuntament. 

A la vista d’això, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’acorda fixar un
preu públic per a l’esmentada activitat cultural de 15 € l’entrada, i 10 € anticipada. 

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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