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Acta de la sessió extraordinària urgent de Junta de Govern Local, de dia 17 de novembre de
2016.

Identificació de la sessió:
Número: 2016000024
Caràcter: extraordinària urgent
Data: 17 de novembre de 2016
Horari: De les 12:30 a les 12:40 hores
Lloc: Despatx de batlia

Assistents:
Natalia Troya Isern
María Arenas Zarco
Margarita Vives Andreu
Ramón Reus Brunet
Miguel Angel Espases Collantes

Batlessa presidenta
Tinent de Batlessa
Tinent de Batlessa
Tinent de Batlessa
Regidor

No assisteixen:
Antoni Servera Servera

Interventor:
Norberto González Osorio

Secretari:
Antoni Gual Sureda

Hi ha quòrum legal.

A Son Servera, sent les 12:30 hores del dia 17 de novembre de l’any dos mil setze, amb la
Presidència de la batlessa, assistida de l’infrascrit Secretari, hi van concórrer, després de citació
prèvia, els tinents de batlessa i regidor esmentats, els quals es reuneixen al despatx de batlia, amb
l’objecte de reunir sessió extraordinària urgent de la Junta de Govern Local d’acord amb el
pertinent ordre del dia.

Ordre del dia de la sessió:
1-Reconeixement de la urgència de la convocatòria.
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2-Aprovació del conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitat,
l'Ajuntament de Son Servera, L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i l'empresa The M
Grup MIC SLU per afavorir la impartició de la formació corresponent a la família professional
d'Hoteleria i turisme a l'IES Puig de Sa Font.

1. Reconeixement de la urgència de la convocatòria.
Seguidament la batlessa proposa als assistents el reconeixement de la urgència de la sessió, la qual
es justifica en la necessitat d’aprovar el conveni de col.laboració entre la Conselleria d’Educació i
Universitat, l’Ajuntament de Son Servera, l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i l’empresa
The M Grup MIC SLU per afavorir la impartició de la formació corresponent a la família
professional d’Hoteleria i turisme a l’IES Puig de Sa Font, per tal de afavorir la impartició de la
formació i el procés d’aprenentatge de l’alumnat del cicle de formació professional básica de Cuina
i restauració i del cicle formatiu de grau mitjà Cuina i gastronomia, de la família professional
d’Hoteleria i turisme que estan autoritzats a l’IES Puig de Sa Font de Son Servera i que s’ha
d’iniciar al començament del curs escolar 2016-2017.
Un cop exposada la urgència per la batlessa tot els assistents acorden per unanimitat reconèixer la
urgència de la sessió.

2. Aprovació del conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitat,
l'Ajuntament de Son Servera, L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i
l'empresa The M Grup MIC SLU per afavorir la impartició de la formació
corresponent a la família professional d'Hoteleria i turisme a l'IES Puig de Sa Font.
Identificació d’expedient: 000010/2016-PROPOSTES
Interessat: AJUNTAMENT DE SON SERVERA
Descripció: Aprovació del conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitat,
l'Ajuntament de Son Servera, L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i l'empresa The M Grup
MIC SLU per afavorir la impartició de la formació corresponent a la família professional
d'Hoteleria i turisme a l'IES Puig de Sa Font.
Seguidament es dóna compte de l’esborrany del conveni de col·laboració entre la Conselleria
d’Educació i Universitat, l'Ajuntament de Son Servera, L'Ajuntament de Sant Llorenç des
Cardassar i l'empresa The M Grup MIC SLU per afavorir la impartició de la formació corresponent
a la família professional d'Hoteleria i turisme a l'IES Puig de Sa Font.
Vist l’informe emès pel Secretari de la Corporació en data 8 de novembre de 2016.
Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitat,
l'Ajuntament de Son Servera, L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i l'empresa The M Grup
MIC SLU per afavorir la impartició de la formació corresponent a la família professional
d'Hoteleria i turisme a l'IES Puig de Sa Font.
Segon.- Facultar a la batlessa per a la signatura de l’esmentat conveni i per tal de realitzar les
actuacions pertinents per a l’execució d’aquest acord.

I sense més assumptes a tractar, la batlessa presidenta aixeca la sessió a les 12:40 hores del dia
abans assenyalat, de la qual s’estén la present acta, i jo com a secretari en don fe.
Vist i plau
El secretari

La batlessa

Antoni Gual Sureda

Natalia Troya Isern

DILIGÈNCIA: La posa el Secretari, per fer constar que la present Acta fou aprovada a la sessió
extraordinària de la Junta de Govern Local de dia 15 de desembre de 2016
Son Servera, 15 de desembre de 2016
El secretari

Antoni Gual Sureda

