
 ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 34/2018
Caràcter: ordinària
Data: 16 d’agost de 2018
Horari: 08.45 a 09.20 hores
Lloc: sala de juntes de l’edifici municipal del carrer de la Constitució, 6

ASSISTENTS:
 Sr. Gregorio Estarellas Mas, batle
 Sr. Jaume J. Oliver Vallés
 Sr. Bernadí Vives Cardona
 Sr. Jaume Tomàs Oliver
 Sr. Lluis Segura Seguí
 Sr. Miquel Àngel Serra Teruel
 i Silvia Mayol Gómez, la secretària accidental.

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 8 d’agost, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i s’aprova per
unanimitat.

APROVAR  L’ADDENDA  AL  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  EN  MATÈRIA
D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES
Tot  seguit  es  veu  l’expedient  relatiu  a  l’addenda  al  conveni  de  col·laboració  entre  la
Conselleria  d’Educació  i  Universitat  del  Govern  de  les  Illes  Balears  i  l’Ajuntament  de
Llucmajor en matèria d’educació de persones adultes en el municipi de Llucmajor al curs
escolar 2017-20187 i la proposta.

Antecedents.

A) El dia 10 d’octubre de 2017 es va signar el conveni de col·laboració entre la Conselleria
d’Educació  i  Universitat  del  Govern  de  les  Illes  Balears  i  l’Ajuntament  de  Llucmajor  en
matèria d’educació de persones adultes en el municipi de Llucmajor per al curs escolar 2017-
2018.

B) El dia 14 de maig de 2018 es va rebre mitjançant correu electrònic notificació per aprovar
l’addenda al conveni anteriorment esmentat, en la qual es prorroga el dit conveni per un
període de quatre anys addicionals , és a dir, fins al final del curs escolar 2021-2022.

En conseqüència i per tot l’exposat, aquesta Batlia proposa a la Junta de Govern Local, que
adopti l’acord següent:

Primer. Aprovar, en els  mateixos termes en què apareix redactada, l’addenda al
conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes
Balears i l’Ajuntament de Llucmajor en matèria d’educació de persones adultes en el municipi
de Llucmajor per al curs escolar 2017-2018.
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Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per a l’execució del
present acord.

ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
S’assessora al batle en assumptes de la seva competència.

PROPOSICIONS, PRECS I PREGUNTES
El Sr. Jaume Tomàs informa que li ha arribat una petició d’un interessat en fer oli d’olivó
utilitzant els arbres municipals, i contractant personal que es trobi a l’atur inscrit al SOIB del
T.M. de Llucmajor per dur a terme aquestes tasques. Aporta esborrany de Conveni que es va
fer  per  aquesta  mateixa  activitat  a  l’ajuntament  de  Marratxí  i,  per  unanimitat,  s’acorda
remetre  l’assumpte  per  a  estudi  al  departament  de  Secretaria  i  informe  de  l’enginyer
agrònom. 

Un cop acabats els assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretària accidental, estenc aquesta acta.

El batle        La Secretària acctal.  
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