ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm.: 02/2017
Caràcter: ordinària
Data: 18 de gener de 2017
Horari: de 13.30 a 14.30 hores
Lloc: Casa Consistorial (despatx del batle)
ASSISTENTS:
-

Sr. Jaume Tomàs Oliver, batle accidental
Sr. Gori Estarellas Mas
Sr. Miquel Angel Serra Teruel
Sr. Jaume J. Oliver Valles
Sra. Adelina Gutiérrez Bonet
Sra. Catalina Munar Miquel, interventora
i Marc Rigo Manresa, secretari.

ABSENTS:
- Sra. Lucia Escribano Alés.
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 4 de gener de 2017, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.
APROVACIÓ DE LES BASES DE LA RUA DE LLUCMAJOR 2017
Tot seguit es veu les bases per participar en la XXXV Rua Llucmajorera 2017 i atès que
no hi ha intervencions per unanimitat s’adopta el següent acord:
Únic. Aprovar les bases de la Rua de Llucmajor 2017, en els mateixos termes
amb què s’ha transcrit.
APROVACIÓ DE DIVERSOS PROJECTES D’OBRES D’INVERSIÓ
Seguidament es veu els expedients del diversos projectes d’execució de les obres
subvencionades pel Consell Insular, mitjançant el Pla especial d’Assignació d’ajudes per
a obres i serveis de competència municipal, 2016-2017 i el Pla Especial d’Inversions
financerament sostenibles i la proposta.
En data 19.12.2016 amb registre d'entrada núm. 13.468 s'ha notificat a l’ Ajuntament de
Llucmajor l'acord del Ple del Consell de Mallorca, de data 12.12.2016, pel qual s'assigna
a aquest Ajuntament una ajuda per a l'execució del projecte d'obres per a la “Demolició
de la coberta de graderio, impermeabilització de graderies i accessibilitat de les
instal·lacions esportives municipals de s’Arenal de Llucmajor”, per import de 134.300,00
€.
Així mateix, en data 28.12.16 amb registre d’entrada núm. 13.788 s'ha notificat a l’
Ajuntament de Llucmajor el Decret del Vicepresident del Consell de Mallorca com a
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President per substitució, pel qual s’assigna a aquest Ajuntament una ajuda per import
de 944.865,68 €, per a la execució dels projectes d’obres següents:
- Projecte d’estalvi energètic i la implantació d’energies renovables a les
instal·lacions esportives de s’Arenal i Llucmajor (ajuda concedida: 671.114,50 €)
- Projecte d’accessbilitat i compliment del Decret 60/2008 de l’escoleta Fada
Morgana de Llucmajor (ajuda concedida: 152.812,28 €)
- Projecte de millora i eixamplament de camins en el terme municipal de Llucmajor
(ajuda concedida: 120.938,90 €)
Vist l'anterior i els projecte tècnics de les obres referenciades, redactats i signats per
l’arquitecta i els enginyers tècnics municipals; en virtut de les competències atribuïdes
per l'article 21.1.o) de la Llei 7/85, de Bases de Règim Local i la Resolució d'Alcaldia de
ratificació de delegació d'atribucions en favor de la Junta de Govern Local, de
21.10.2016, i atès que no hi ha intervencions se sotmet a votació el fons de l’assumpte i
per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer.- Aprovar el projecte d'execució de les “Obres per a la demolició de la
coberta de graderio, impermeabilització de graderies i accessibilitat de les instal·lacions
esportives municipals de s’Arenal de Llucmajor”, redactat per l'arquitecta tècnica
municipal, amb un pressupost d'execució de 138.042,51 €.
Segon.- Aprovar el projecte d'execució de les “Obres d’estalvi energètic i la
implantació d’energies renovables a les instal·lacions esportives de s’Arenal i Llucmajor”
supervisat favorablement pels enginyers municipals, amb un pressupost d'execució de
671.114,50 €.
Tercer.- Aprovar el projecte d'execució de les “Obres d’accessibilitat i
compliment del Decret 60/2008 de l’escoleta Fada Morgana de Llucmajor” redactat per
l'arquitecta tècnica municipal, amb un pressupost d'execució de 152.812,28 €.
Quart.- Aprovar el projecte d'execució de les “Obres de millora i eixamplament
de camins en el terme municipal de Llucmajor” redactat per l’enginyer municipal, amb
un pressupost d'execució de 120.938,90 €.
ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
S’assessora el batle en assumptes de la seva competència i el Sr. Oliver demana que
consti en acta que considera del tot necessari incoar expedient disciplinari a dos
funcionaris municipals per haver-se negat a assistir a una reunió de feina a la que
haurien estat expressament convocades.
Un cop acabats els assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari accidental, estenc aquesta acta.
El batle accidental

El secretari
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