
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 11 /2018
Caràcter: ordinària
Data: 14 de març de 2018
Horari: de les 8.30 a les 9.15 hores
Lloc: sala de juntes de l’edifici municipal del carrer de la Constitució, 6
ASSISTENTS:

 Sr. Gori 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.

ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sr. Maria Antonia Gil Clar

ABSENTS:
 Sr. Jaume J. Oliver Vallés
 Sr. Bernadí Vives Cardona

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 març i s’aprova per unanimitat.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PREMI “S’ARENALER DE L’ANY 2017”
Seguidament es veuen les bases de la convocatòria del premi “s’arenaler de l’any 2017” i per
unanimitat s’adopta el següent acord:

Únic. Aprovar, en els mateixos termes en què apareixen redactades les bases de la
convocatòria del premi “s’arenaler de l’any 2017”

Seguidament fora l’ordre del dia es tracta el tema relatiu al conveni de col·laboració amb
la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears en matèria d’educació
de persones adultes en el municipi de Llucmajor al curs 2017-2018, signat el 10/410/17, atès
que s’ha de celebrar una reunió la setmana vinent de la comissió mixta de seguiment de dit
conveni. Per tant, es considera urgent el nomenament de dos representants de  l’Ajuntament
de Llucmajor, d’acord amb el que diu el punt 3r. de la clàusula 6a del conveni esmentat.

En primer lloc es vota la urgència d’aquest punt, la qual prospera per unanimitat.

Seguidament se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent
acord:

Primer. Nomenar la Sra.  Maria Barceló Calviño, per  delegació del batle i  la  Sra.
M.P.O. com a personal de l’Àrea d’educació, representants de l’Ajuntament de Llucmajor per
a la Comissió mixta de seguiment del Conveni de col·laboració amb la Conselleria d’Educació
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i Universitat del Govern de les Illes Balears en matèria d’educació de persones adultes en el
municipi  de  Llucmajor  al  curs  2017-2018,  amb  la  finalitat  de  concretar  l’actuació  del
programa  del  curs,  avaluar-ne  l’aplicació  i  planificar  el  curs  següent,  així  com seguir  i
desenvolupar el present conveni.

Segon. Donar trasllat  d’aquest  acord a la  Conselleria  d’Educació i  Universitat  del
Govern de les Illes Balears.

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 
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