
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 07 /2018
Caràcter: ordinària
Data: 14 de febrer de 2018
Horari: de les 8.30 a les 9.10 hores
Lloc: sala de juntes de l’edifici municipal del carrer de la Constitució, 6
ASSISTENTS:

 Sr. Bernadí Vives Cardona, batle
 Sr. Gregori Estarellas Mas
 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
 Sra. Lucía Escribano Alés

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

CONVENI AMB L’EMPRESA MERCADONA S.A.
Tot seguit es veu el conveni entre l’Ajuntament de Llucmajor i l’empresa Mercadona S.A. per
dur a terme les obres de reparació i fresat d’una sèrie de trams de diverses vies del nucli
urbà de Llucmajor. Seguidament 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
entre l’Ajuntament de Llucmajor i l’empresa Mercadona S.A. per dur a terme les obres de
reparació i fesat d’una sèrie de trams de diverses vies del nucli urbà de Llucmajor (ja que
com a conseqüència de la seva activitat comercial fa un ús intensiu de diversos trams de via
publica, els quals estan en situació de deteriorament).

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

ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
S’assessora al 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        El secretari 

Plaça d'Espanya, 12 - 07620 Llucmajor Illes Balears Tel.: 971.66.00.50 Fax: 971.66.20.81
llucmajor@llucmajor.org 

c/ M. Antònia Salvà, 50 - 07600 s'Arenal Llucmajor Tel.: 971.44.10.71 Fax: 971.44.08.76

1

mailto:llucmajor@llucmajor.org

	ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
	ASSISTENTS:

