
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 17/2018
Caràcter: ordinària
Data: 25 d’abril de 2018
Horari: de les 8.30 a les 9.50 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
 Sra. Lucía Escribano Alés
 Sr. Jaume Tomàs Oliver
 Sr. Lluis Segura Seguí
 Sr. Bernadí Vives Cardona
 Sr. Miquel Àngel Serra Teruel
 Sra. Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari.

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

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

Dins el torn d’assessorament al batle, el Sr. Jaume Tomàs explica que hi ha un plet al jutjat
contenciós-administratiu  amb l’empresa  que  va  instal·lar  la  gespa al  camp de futbol  de
Llucmajor, i sembla ser que un dels documents que integren l’expedient no forma part de la
còpia que es va remetre al jutjat i, a més, a l’índex de documents, que no està firmat, es fa
constar que els fulls que corresponen a dit document, no existeixen. Atès que l’esmentat
document pot resultar clau en la defensa dels interessos municipals, demana que s’investigui
què ha passat i, si és el cas, que es depurin responsabilitats. 

D’altra banda, es comenta la situació d’una treballadora municipal que fa més de dos anys
que no ve a treballar i que, segons sembla, va instar la declaració de la seva incapacitat total
i permanent, però la Seguretat Social no li ha reconeguda, amb la qual cosa, estaria obligada
a reincorporar-se al seu lloc de treball.  Així, es decideix que s’investigui la situació en la que
es troba aquesta treballadora, i les mesures que s’han d’adoptar tant respecte de la seva
eventual reincorporació, com respecte al pagament de les seves retribucions. 

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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