
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm.: 20/2016
Caràcter: ordinària
Data: 24 de d’agost de 2016
Horari: d’11.30 a 11.50 hores
Lloc: Casa Consistorial (despatx del batle)

ASSISTENTS:

- Sr. Jaume Tomàs Oliver, batle
- Sr. Gori Estarellas Mas
- Sr. Bernadí Vives Cardona
- Sr. Jaume J. Oliver Vallès
- Sra. Adelina Gutiérrez Bonet
- Sra. Lucía Escribano Alés
- Sr. Miquel Àngel Serra Teruel
- i Rosa Salvà Garcias, secretària accidental.

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

APROVAR  EL  PROJECTE  D’IMPULS  I  DINAMITZACIÓ  DEL  SERVEI  DE
CONTRACTACIÓ, EL PROJECTE DE REORDENACIÓ, ORGANITZACIÓ I IMPULS
DEL  SERVEI  D’ESPORTS  I  EL  PROJECTE  D’IMPULS  I  DINAMITZACIÓ  DEL
DEPARTAMENT DE CULTURA, FIRES I FESTES
Seguidament  es  veu l’expedient,  i  vists  els  projectes  presentats  per  tal  d’impulsar  i
dinamitzar  diversos  serveis  municipals,  atesa  la  necessitat  de  desenvolupar  aquests
projectes i atès que no hi ha intervencions, se sotmet a votació el fons de l’assumpte i
per unanimitat s’adopta l’acord següent: 

Primer. Aprovar el projecte d’impuls i dinamització del servei de contractació,
amb el benentès que l’apartat VI (Pressupost) s’aprova en els termes que figuren a
l’acord d’aquesta Junta de Govern del passat dia 18 de juliol.

Segon. Aprovar  el  Projecte  de  reordenació,  organització  i  impuls  del  servei
d’esports.

Tercer. Aprovar el Projecte d’impuls i dinamització del Departament de Cultura,
Fires i Festes.

PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes la Sra. Escribano comenta que ha presentat dos
candidats al Premi Turisme 2016 (MPB per la finca Son Mut nou i Fundación Handisport,
que realitza activitats turístiques i esportives amb discapacitats), i també manifesta que ha
sol·licitat al Consell de Mallorca una subvenció per un import de 15.000 € per a programes
impresos de promoció turística.
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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 accidental
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