ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm.: 12/2017
Caràcter: ordinària
Data: 24 de maig de 2017
Horari: de 9.30 a 10.20 hores
Lloc: Casa Consistorial (despatx del batle)
ASSISTENTS:
- Sr. Bernadí Vives Cardona, batle
- Sr. Jaume J. Oliver Vallés
- Sr. Gori Estarellas Mas
- Sr. Jaume Tomàs Oliver
- Sra. Lucia Escribano Alés
- Sr. Miquel Angel Serra Teruel
- Sra. Catalina Munar Miquel, interventora
- i Marc Rigo Manresa, secretari.
ASSISTENTS NO MEMBRES:
- Sr. Bartomeu Tugores Vicens
- Sra. Maria Antonia Gil Clar
- Sra. Maria Barceló Calviño
- Sra. Francisca Almagro Peset
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió comença amb l’examen del esborrany de l’acta de la sessió anterior, del passat
dia 10 de maig de 2017, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i s’aprova
per assentiment.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ SOBRE EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES
Tot seguit es veu 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 2017-2018, del qual la regidora
d’Educació explica el seu contingut i antecedents.
Atès que no hi ha intervencions 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 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 2017-2018.
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, i la interventora comenta que
l’EBAP va obrir una convocatòria d’accions formatives per als empleats públics, de la
qual l’Ajuntament de Llucmajor se n’hauria pogut beneficiar però sembla que no s’ha fet
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cap actuació per demanar-ne i accedir a les ajudes previstes per a això. Tenint en
compte que hi ha una persona especialment designada per a aquestes qüestions, i que
sembla que no ha fet res perquè es pugui accedir a dita formació, creu que s’hauria de
fer alguna cosa per evitar que això es torni repetir.
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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