
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm.: 11/2017
Caràcter: ordinària
Data: 10 de maig de 2017
Horari: de 13.30 a 14.55  hores
Lloc: Casa Consistorial (despatx del batle)

ASSISTENTS:
- Sr. Bernadí Vives Cardona, batle 
- Sr. Jaume J. Oliver Vallés
- Sr. Jaume Tomàs Oliver
- Sr. Gori Estarellas Mas
- Sra. Lucia Escribano Alés
- Sr. Miquel Angel Serra Teruel
- Sra. Catalina Munar Miquel, interventora
- i Marc Rigo Manresa, secretari.

ABSENTS:
- Sra. Adelina Gutiérrez Bonet

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
La sessió comença amb l’examen dels esborranys de les actes de la sessions anteriors,
dels  passats  dies  26  d’abril  amb  caràcter  ordinària  i  3  de  maig  amb  caràcter
extraordinària i urgent de 2017, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.

COMPROMÍS  DE  COL·LABORACIÓ  DE  L’AJUNTAMENT  DE  LLUCMAJOR AMB
UNA ASSOCIACIÓ
Tot seguit es veu l’expedient i la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament amb núm.
R.E  4537  de  25/04/17,  per  l’Associació  d’Amics  del  Poble  Sahrauí,  demanant  el
compromís  de  l’Ajuntament  de  Llucmajor  a  facilitar  la  difusió  i  la  sensibilització  del
projecte “Vacances en pau 2017” arreu del municipi.

Tot seguit i atès que no hi ha intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i
per unanimitat s’adopta el següent acord:

Primer. L’Ajuntament  de  Llucmajor  es  compromet  a  facilitar  la  difusió  i  la
sensibilització del projecte “Vacances en Pau 2017” arreu del municipi.

Segon. L’Ajuntament de Llucmajor donarà suport a la inserció dels infants dins
les activitats municipals, tot facilitant la participació gratuïta dels nins i nines sahrauís a
serveis municipals, com ara: escoletes, centres esportius i d’oci, etc.

Tercer. L’Ajuntament  de  Llucmajor  facilitarà,  en  cas  que  hi  hagi  famílies
acollidores, que el/la treballador/a social municipal entrevisti les famílies per tat de saber
si són aptes per fer l’acolliment.

Quart. Donar  compte  d’aquest  acord  a  l’entitat  organitzadora  per  la  seva
presentació on precedeixi i als efectes corresponents.
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APROVACIÓ DE LES BASES DEL I CAMPIONAT LOCAL A MILLOR CICLISTA DE
LLUCMAJOR DEL PARC INFANTIL DE TRÀNSIT
Tot seguit es veu les bases per participar al I Campionat Local d’Educació Viària “Millor
ciclista de Llucmajor” de l’any 2017 i atès que no hi ha intervencions per unanimitat
s’adopta el següent acord:

Únic. Aprovar les bases del I Campionat Local d’Educació Viària “Millor ciclista de
Llucmajor” de l’any 2017, en els mateixos termes amb què s’ha transcrit.

ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
S’assessora al batle en assumptes de la seva competència, i en aquest punt el secretari i
la interventora donen compte de l’informe conjunt II-A-2017-040, que han emès en data
5  de  maig  de  2017,  en  el  que  es  posen  de  manifest  tot  un  seguit  d’irregularitats
comeses per la Sra. MCC en l’exercici de les seves funcions com a cap de Recursos
Humans, i que actualment, amb una atribució de funcions, ocupa el càrrec de directora
de la Residència de Persones Majors. Amb aquesta informe queda acreditada la seva
manca de qualificació i aptitud professional com a cap de RRHH, i consideren necessari
que sigui remoguda a un lloc de feina més adequat a la seva formació i capacitació,
sense perjudici de la depuració de les eventuals responsabilitats disciplinàries en les que
hagi pogut incórrer. 

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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