ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. 37 /2017
Caràcter: ordinària
Data: 15 de novembre de 2017
Horari: de 8.30 a les 8.55 hores
Lloc: sala de juntes de l’edifici municipal del carrer de la Constitució, 6
ASSISTENTS:
 Sr. Bernadí Vives Cardona, batle
 Sr. Jaume J. Oliver Vallés
 Sr. Gregori Estarellas Mas
 Sr. Jaume Tomàs Oliver
 Sr. Lluis Segura Seguí
 Sr. Miquel Àngel Serra Teruel
 Sra. Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sra. Maria Antònia Gil Clar
La Sra. Lucía Escribano Alés s’incorpora a la sessió una vegada començada.
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 8 de novembre, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.
PROJECTE D’EXECUCIÓ D’OBRES DE MILLORA I CONDICIONAMENT DE PARCS
INFANTILS
Seguidament es veu l’expedient per a l’aprovació del Projecte d’execució de les obres de
millora i condicionament de parcs infantils en el terme municipal de Llucmajor.
Sotmès l’assumpte a votació per unanimitat s’aprova l’esmentat projecte tècnic de les
obres de millora i condicionament de parcs infantils en el terme municipal de Llucmajor,
redactat per l’enginyer municipal, José Antonio Villalobos Mauri, amb un pressupost de
74.283,76 € (IVA exclòs), i amb un termini d’execució de dos mesos.
BASES CONCURS DE DECORACIÓ DE NADAL D’ESTEBLIMENTS
Tot seguit es veuen les bases del concurs de decoració de Nadal d’establiments en
motiu de les festes de Nadal de 2017 i seguidament se sotmet l’assumpte a votació i per
unanimitat s’adopta el següents acord:
Únic: Aprovar, en els mateixos termes en què apareixen redactades, les bases
del concurs de decoració de Nadal d’establiments en motiu de les festes de Nadal de
2017.
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Lucía Escribano Alés.
ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
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S’assessora al batle en assumptes de la seva competència i la interventora informa que
en data 25/10/2017 ha emès un informe de fiscalització sobre la petició de l’empresa
SITT-TENNIS SPORT, SL, relativa a la repercussió de l’IVA en les factures del cànon
mensual que es giren a l’Ajuntament per la prestació del servei de cantina i piscina amb
zona enjardinada a la urbanització Badia Blava. Atès que el seu informe és contradictori
amb el que en data 19/09/2017 va emetre la tresorera sobre el mateix assumpte, el
batle haurà de resoldre.
El batle pren nota de l’assumpte.
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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