ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 25/2017
Caràcter: ordinària
Data: 23 d’agost de 2017
Horari: de les 11.35 a les 12.00 hores
Lloc: despatx de batlia de Plaça Espanya, 12
ASSISTENTS:
 Sr. Bernadí Vives Cardona, batle
 Sr. Gregori Estarellas Mas
 Sr. Jaume Tomàs Oliver
 Sr. Lluis Segura Seguí
 Sr. Miquel Àngel Serra Teruel
 Sr. Carlos Lluch Homar, interventor accidental
 i Miquel Vidal Salvà, secretari accidental
ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sra. Maria Antònia Gil Clar
APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
La sessió comença amb l’examen del esborrany de les actes de les sessions anteriors,
realitzades els dies 9 i 16 d’agost de 2017, i atès que no s’hi fa cap objecció, es
sotmeten a votació i s’aproven per unanimitat.
ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
S’assessora al batle en assumptes de la seva competència.
El Sr. Gori Estarellas, comenta en relació a l’expedient disciplinari als dos policies, que
un d’ells cada matí acudeix a la Policia Local; d’aquesta actuació la Prefectura emet un
informe cada dia. A més diu, que entra dins les instal·lacions policials i que fa ús dels
ordinadors, comentant amb els altres companys aspectes del seu cas.
Proposa el Sr. Estarellas, i ja que el subinspector en cap avui gaudeix de vacances, que
a partir del dia de demà se li prohibeixi l’entrada a les dependències de la Policia Local.
El Sr. Lluis Segura demana si seria possible que per part dels serveis informàtics se li
talli l’accés als ordinadors.
El Sr. Miquel A. Serra diu que farà una consulta amb el departament d’informàtica a
veure si és viable aquest extrem.
Un altre tema que tracta el Sr. Estarellas és el de l’assistència del coordinador de tir i de
dos policies més a un seminari de tir a Santa Cruz de Tenerife. Proposa el Sr. Estarellas,
i atès que és tracta d’un seminari de caràcter teòric, que demanin pressupost de les
despeses d’aquest seminari i s’autoritzi només al coordinador de tir perquè hi pugui
assistir.
Un cop acabats els assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari accidental, estenc aquesta acta.
El batle

El secretari acctal.
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