
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm:  13 /2020
Caràcter: ordinari
Data: 1 d’abril de 2020
Horari: de les 11 a les 11.20 hores
Lloc: La sessió es realitza telemàticament amb motiu de la situació extraordinària derivada de la
declaració de l’estat d’alarma de la crisi sanitària provocada pel COVID-19, es reuneixen després
de la  convocatòria prèvia,  les persones que a continuació es detallen,  a  l’objecte  de realitzar
sessió ordinària en primera convocatòria de Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament.

ASSISTENTS:
Sr. Eric Jareño Cifuentes, batle
Sra. Maria francisca Lascolas Rosselló
Sra. Noemi Getino Perez
Sr. Alexandro Gaffar
Sr. Guillermo Roig Mascaró
Catalina Munar Miquel, interventora
i Marc Rigo Manresa, secretari.

ASSISTENTS NO MEMBRES:
Sra. Maria del Pilar Bonet Escalera
Sr. Simó Adrover Llompart
Sr. Ginés Sàez Gonzàlez
Sr. Eloy Crusat Horrach
Sr. José Miguel Pastor Cantallops
Sr. Gabriel Rojo Rodríguez

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 25 de març de 2020, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i s’aprova per
unanimitat.

BASES DE CONCURS DE FOTOGRAFIA «HOYENMIVENTANABRILLAELSOL»

ANTECEDENTS DE FET
I. L’art. 48 de Constitució Espanyola de 1978 estableix que els poders públics han de promoure les
condicions per a la participació lliure i eficaç de la joventut en el desenvolupament polític, social,
econòmic i cultural.
II.  L’art.  10.1.d  de  la  Llei  10/2006,  de  26  de  juliol,  integral  de  joventut,  estableix  que,  sense
prejudici  d’altres  competències  que  l’ordenament  jurídic  els  pugui  atribuir,  correspon  als
ajuntaments dur a terme activitats culturals, esportives i d’ocupació del temps lliure del jovent del
municipi.
III. La Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local,  estableix, segons la nova redacció
donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
local, com a competències pròpies dels ajuntaments, en els articles 25.2.I i 25.2.m respectivament,
les de promoció de l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure i de promoció de
la cultura i equipaments culturals.
IV. Amb data 18 de setembre de 2018, mitjançant el Decret 5047/2018 es varen aprovar els plecs
de  clàusules  administratives  i  tècniques  del  Servei  de  Dinamització  Jove.  Aquest  document
estipula,  en  el  seu  punt  4,  apartat  4.2,  subapartat  d,  que  l’esmentat  Servei  disposarà  d’un
pressupost mensual per a activitats en forma de material,  talleristes, adquisició de material no
fungible i altres possibles despeses.
V. Amb data 14 de març de 2020, mitjançant el Reial Decret 463/2020 es declara l’estat d’alarma
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, el qual, en el seu article 7
limita la llibertat de circulació de les persones. En data 14 de març de 2020 mitjançant el Reial Decret



463/2020 es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-
19. Per aquest motiu, des de l’Àrea de Joventut s’ha considerat necessari engegar accions adreçades a la
ciutadania de caire motivacional.

Tot segui la interventora explica que va demanar informació per poder-ho fiscalitzar i no se li va
proporcionar,  i  ningú no s’ha posat en contacte amb ella sobre aquest tema. Per tant,  vol fer
constar que l’assumpte es du a aprovació sense haver estat fiscalitzat.

El secretari informa que des de Joventut li van dir que no hi havia cost per a l’Ajuntament, ja que
va a càrrec de l’empresa contractada per a la dinamització en matèria de joventut, tot i que ell va
demanar expressament que es contactés amb Intervenció per determinar si era necessari o no
fiscalitzar-ho.

En conseqüència se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent
acord:

Primer.  Encarregar  a  l’Àrea  de  Joventut  l’organització  del  Concurs  de  Fotografia
«HOYENMIVENTANABRILLAELSOL» i al Servei de Dinamització Jove en concret el destí de la
part necessària per cobrir les despeses derivades dels premis i del muntatge de l’exposició que
contemplen les bases del concurs tal com es preveu al punt 4, apartat 4.2, subapartat b del plec
de clàusules administratives i tècniques.

Segon.  Aprovar les bases del Concurs de Fotografia «HOYENMIVENTANABRILLAELSOL»
en el mateixos termes que apareixen redactades a l’expedient.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DELS PREMIS ARENALER DE L’ANY 2020
Proposta  per  aprovar  les  bases  de  la  convocatòria  del  Premis  Arenaler  de  l’Any  2020,  amb
l’objectiu de premiar aquella persona que hagi destacat per a la seva tasca i la seva contribució a
la zona de s’Arenal.

En conseqüència 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 a l’expedient, les bases
dels premis de Arenaler de l’Any 2020.

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,
estenc aquesta acta.


