ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 01/2018
Caràcter: ordinària
Data: 3 de gener de 2018
Horari: de 8.30 a les 8.45 hores
Lloc: sala de juntes de l’edifici municipal del carrer de la Constitució, 6
ASSISTENTS:
 Sr. Bernadí Vives Cardona, batle
 Sr. Gregorio Estarellas Mas
 Sr. Jaume Tomàs Oliver
 Sr. Lluis Segura Segui
 Sr. Jaume J. Oliver Valles
 Sra. Catalina Munar Miquel, interventora
 i Miquel Vidal Salvà, secretari accidental
ABSENTS:
 Sra. Lucia Escribano Alés
 Sr. Miquel A. Serra Teruel
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 27 de desembre, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.
BASES PER PARTICIPAR EN LA XXXV RUA LLUCMAJORERA 2018
Tot seguit es veuen les bases per participar en la XXXV Rua llucmajorera 2018 i
seguidament se sotmet l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Únic: Aprovar, en els mateixos termes en què apareixen redactades, les bases
per participar en la XXXV Rua llucmajorera 2018.
BASES DEL CONCURS DE CARTELLS “CARNAVAL DE LLUCMAJOR 2018”
A continuació es veuen les bases del concurs de cartells «Carnaval de Llucmajor 2018».
El Sr. Batle comenta que s’hauria de canviar el punt número 4 d’aquestes bases, en el
sentit que s’estableixi com a premi d’aquest concurs un lot de regals per cortesia de
l’Ajuntament.
Un cop acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per
unanimitat s’adopta el següent acord:
Únic: Aprovar, en els mateixos termes en què apareixen redactades, les bases
del concurs de cartells “Carnaval de Llucmajor 2018” a excepció del punt número 4 que
ha de dir: “S’estableix un premi al millor cartell, consistent en un lot de regals, cortesia
de l’Ajuntament de Llucmajor”.
ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
S’assessora al batle en assumptes de la seva competència.
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 accidental
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