
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm.: 24/2016
Caràcter: ordinària
Data: 13 d’octubre de 2016
Horari: de 13.30 a 13.50  hores
Lloc: Casa Consistorial (despatx del batle)

ASSISTENTS:

- Sr. Jaume Tomàs Oliver, batle
- Sr. Bernadí Vives Cardona
- Sr. Gori Estarellas Mas
- Sra. Adelina Gutiérrez Bonet
- i Marc Rigo Manresa , secretari.

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 28 de setembre de 2016, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a
votació i s’aprova per unanimitat.

ACCEPTAR LA CESSIÓ D’UNA FRANJA DE TERRENY 
Seguidament es veu l’expedient per l’acceptació de la cessió d’una franja de terreny per
eixamplar el camí de Sa Torre, el plànol de situació i el decret 2520/2016 de GENSEC del
qual el membres de la junta de govern  ratifiquen per unanimitat el següent acord:

“Acceptar  la cessió gratuïta ,  a  favor de l’Ajuntament  de Llucmajor,  d’una franja de
terreny de 1.000 metres lineals per dos metres d’amplària, que va des de la intersecció
del camí de Sa Torre amb el camí del carreró dels Frares fins a l’accés de la finca Son
Mut per tal de procedir a l’ampliació del camí de Sa Torre. L’Ajuntament de Llucmajor es
compromet a restituir la paret seca, al llarg dels 1.000 metres lineals.”

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ ESCOLA DE BALL DE BOT
DIT I FET.
Seguidament es veu el conveni de col·laboració entre l’Associació Escola de Ball de Bot
Dit i Fet i l’Ajuntament de Llucmajor per la utilització d’un local al carrer Fira nº 20 que
disposa l’Ajuntament, per realitzar les activitats pertinents i per unanimitat s’adopta el
següent acord:
 Primer. Aprovar, en els mateixos termes en què es redacta a l’expedient, el
Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i l’Associació Escola de
Ball de Bot Dit i Fet.

Segon. Facultar  el  batle  per  firmar  els  documents  necessaris  per  executar
aquest acord.

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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