ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm.: 28/2016
Caràcter: ordinària
Data: 7 de desembre de 2016
Horari: de 13.30 a 14.45 hores
Lloc: Casa Consistorial (despatx del batle)
ASSISTENTS:
-

Sr. Jaume Tomàs Oliver, batle accidental
Sr. Gori Estarellas Mas
Sr. Jaume J. Oliver Vallés
Sra. Adelina Gutiérrez Bonet
Sr. Miquel Angel Serra Teruel
Sra. Lucia Escribano Alés
Sra. Catalina Munar Miquel, interventora
i Marc Rigo Manresa , secretari.

ABSENTS:
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 23 de novembre de 2016, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a
votació i s’aprova per unanimitat.
SOL·LICITUD AL CONVENT DE SANT BONAVENTURA D’AUTORITZACIÓ PER
INSTAL·LAR UNA ANTENA DE RADIO ENLLAÇ A L’EDIFICI DEL CONVENT
Tot seguit es veu l’expedient relatiu per sol·licitar autorització per instal·lar una antena
de radio-enllaç a l’edifici del convent i la proposta.
Amb el propòsit de reforçar la comunicació entre els diversos edificis de serveis de
l’Ajuntament de Llucmajor, i en particular entre el Claustre de Sant Bonaventura i la
resta d’equipaments de la plaça d’Espanya, és convenient poder instal·lar un radioenllaç que tengui visió directa amb la torre de la Casa Consistorial.
Per aquest motiu, seria molt convenient poder instal·lar al terrat del Convent de Sant
Bonaventura una de les antenes del radio-enllaç i d’aquesta manera es podrà obtenir
una bona cobertura de senyal entre el Claustre i la Casa Consistorial.
A l’edifici del Convent, a la zona posterior ja hi ha un pal en el que fins ara hi ha hagut
instal·lades antenes per atendre les necessitats de cobertura de l’Ajuntament, i ara es
tracta simplement de substituir una d’aquestes antenes per una de nova que se situaria
en el mateix pal de suport, i permetrà obtenir així visió directa amb la que s’instal·larà a
la Casa Consistorial.
Seguidament atès que no hi ha intervencions es sotmet el fons de l’assumpte a votació i
per unanimitat s’adopta el següent acord:
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Primer. Sol·licitar al superior del Convent de Sant Bonaventura de Llucmajor,
autorització per instal·lar una antena de radio-enllaç al pal situat a la part posterior de
l’edifici del convent, per poder obtenir una adequada cobertura de senyal entre l’edifici
municipal del Claustre de Sant Bonaventura i la Casa Consistorial i, d’aquesta manera,
poder prestar un bon servei al ciutadà.
Segon. Adoptar el compromís d’instal·lar l’antena sense causar cap perjudici ni
deteriorament a l’edifici del Convent ni a les seves instal·lacions i assumir, en l’eventual
cas que se’n produïssin, els costos derivats de la seva reparació.
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 acctal

El secretari.
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