ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.:45 /2020
Caràcter: ordinària
Data: 2 de desembre de 2020
Horari: de les 11 a les hores 11.35 hores
Lloc: Sala de plens
ASSISTENTS:
 Sr. Eric Jareño Cifuentes, batle
 Sra. Noemi Getino Perez
 Sr. Guillermo Roig Mascarò
 Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló
 Sr. Jose Miguel Pastor Cantallops
 Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sr. Simó Adrover Llompart
 Sra. Marial del Pilar Bonet Escalera
 Sr. Gabriel Rojo Rodríguez
 Sr. Raúl Domínguez Martin
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 novembre de 2020, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.
CONVOCATÒRIA I BASES DE LES PROVES SELECTIVES PER A LA CREACIÓ,
MITJANÇANT CONCURS, D’UNA BORSA EXTRAORDINÀRIA DE PERSONAL
LABORAL D’OFICIS MÚLTIPLES PER A POSTERIORS CONTRACTACIONS A LA
BRIGADA DEL CEMENTERI
Atès que per aquest Ajuntament es va ordenar la incoació d'expedient per a la
creació d’ una borsa extraordinària de personal laboral d’oficis múltiples per a cobrir les
necessitats que produeixin a la brigada del cementeri per mitjà de contractacions laborals
temporals.
Atès que la proposta ha estat objecte de negociació a la mesa general de negociació
del personal laboral amb les organitzacions sindicals més representatives per aplicació del
que disposa l'article 37.1.c) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, d’ara endavant
TREBEP, havent-se arribat a Acord per unanimitat.
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Atès que l'aprovació de la present convocatòria i Bases correspon a la junta de
Govern per haver-se delegat mitjançant resolució de Batlia núm. 2019002145 de dia 27 de
juny de 2019.
En conseqüència, de conformitat amb l'informe de la Tècnic de Funció Pública de dia
1 de desembre de 2020 i a la vista dels antecedents i fonaments que precedeixen, se sotmet
el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer.- Aprovar la convocatòria de les proves selectives per a la creació, mitjançant
concurs, d’una borsa extraordinària de personal laboral d’oficis múltiples per a posteriors
contractacions a la brigada del cementeri com a personal laboral temporal.
Segon.- Aprovar les Bases que han de regir la present convocatòria i que figuren en
el document Annex al present Acord.
Tercer.- Publicar un Edicte amb el contingut del present acord en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament de Llucmajor, a la seva pàgina Web i al BOIB.
Quart.- Donar compte del present acord a l'Ajuntament Ple en la primera sessió que
es dugui a terme.
APROVACIÓ DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ DE L’OBRA DE «REURBANITZACIÓ DE LA
PLAÇA DE LA REINA Mª CRISTINA DE S’ARENAL DE LLUCMAJOR»
Vist el projecte tècnic de les obres referenciades, redactat i signat per l’arquitecte Biel Fuster
Obrador, supervisat favorablement per l’arquitecta municipal Sofía Amengual Luciano i pels
enginyers tècnics municipals Joan Salvà Mut i Mateu Ginard Puigserver; vist l’ Informe emès
per la Direcció General de Recursos Hídrics, de data 23.10.2020; en virtut de les
competències atribuïdes per l'article 21.1.o) de la Llei 7/85, de Bases de Règim Local i la
Resolució de Batlia de delegació d'atribucions en favor de la Junta de Govern Local, de
27.06.2019.
En conseqüència se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el
següent acord:
Únic.- Aprovar el projecte d'execució de l’ obra de «Reurbanització de la Plaça de la
Reina Mª Cristina de s’Arenal de Llucmajor», amb un pressupost d’execució de 574.139,71 €,
IVA Inclòs.
CONVENI AMB L’ESCOLA DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES DE LLUCMAJOR (EMAE).
PRESSUPOST GENERAL 2020 DEL DEPARTAMENT DE CULTURA.
El Pressupost General de l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2020 contempla, en el
seu capítol IV de transferències corrents, la dotació pressupostària de les subvencions
nominatives de l’àrea de cultura.
D’acord amb l’apartat 2a) de l’article 22 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, General de
Subvencions on es regula la concessió de forma directa de les subvencions previstes
nominativament en els Pressuposts Generals de les entitats locals, en els termes recollits en
els convenis i en la normativa reguladora de subvencions.
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D’acord amb l’Annex I del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Llucmajor de
l’exercici 2020 on es contemplen els distints beneficiaris de subvencions nominatives, en el
punt 2A d’atorgament de subvencions pel procediment d’adjudicació directa amb l’objectiu
estratègic de foment de la cultura.
En conseqüència se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat el següent
Acord:
Primer. Aprovar el conveni regulador de la subvenció en els mateixos termes que
apareixen redactats en l’expedient per a l’Escola de Música i Arts Escèniques de Llucmajor i
per un import de 18.000€.
Segon. Notificar la present resolució a l’interessat als efectes procedents.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS
(IMAS) I L’AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR PER AL FINANÇAMENT DELS SERVEIS
SOCIALS COMUNITARIS BÀSICS PER ALS ANYS 2020-2021.
I. En data, 6 de novembre de 2020 el President de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials(IMAS)
va dictar resolució en els següents termes:
1. Aprovar el model de conveni que s'haurà de subscriure amb els ajuntaments i
mancomunitats per al finançament del serveis socials comunitaris bàsics 2020-2021.
2. Aprovar la distribució de les quantitats i anualitats corresponents entre els diferents
municipis/mancomunitats de Mallorca, atorgant-li a l’Ajuntament de Llucmajor, la quantitat
anual de 480.504,58€.
II. L’objecte del Conveni que es vol subscriure amb l’IMAS és establir el marc de
col·laboració entre aquest organisme i l’Ajuntament de Llucmajor per a la prestació dels
serveis socials comunitaris bàsics entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2021.

III. Amb la signatura d’aquest Conveni les parts s’obliguen al compliment de les
obligacions establertes a la clàusula cinquena del model de Conveni.
IV. En data 12 de novembre de 2020 la treballadora social cap del Negociat de Serveis
Socials ha emès el corresponent informe tècnic, sense que s’hagi formulat cap objecció al
projecte de conveni.
VI. Per la seva banda, el secretari de la corporació en data 17 de novembre de 2020 també
ha emès el seu respectiu informe preceptiu.
En conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el
següent acord:
Primer. Aprovar, en els propis termes que es redacta a l’expedient, el
Conveni de col·laboració entre l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) i l’Ajuntament de
Llucmajor per al finançament dels serveis socials comunitaris bàsics per als anys 20202021.
Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per executar el
present acord.
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS
(IMAS) I L’AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR PER PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE
SERVEIS ESPECIALITZATS I PRESTACIONS ECONÒMIQUES ALS SERVEIS SOCIALS
DEL MUNICIPIS DE MALLORCA DEL PERÍODE 2020-2021.
I. En data, 30 de setembre de 2020 el President de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials(IMAS)
va dictar resolució en els següents termes:
1. Aprovar el model de conveni que s'haurà de subscriure amb els ajuntaments i
mancomunitats per la implementació de serveis especialitzats i prestacions econòmiques
pròpies als serveis socials comunitaris pels anys 2020 i 2021.
2. Aprovar l’aportació econòmica de l’IMAS a l’ajuntament de Llucmajor en el marc del
conveni de col·laboració esmentat per un import de 105.586,74€.
II. L’objecte del Conveni que es vol subscriure amb l’IMAS és regular la col·laboració entre
aquest organisme i l’Ajuntament de Llucmajor dins l’àmbit dels serveis socials, durant el
període 2020-2021, en relació a la implementació de serveis especialitzats a través del
servei de suport psicosocial pel desenvolupament dels plans d’infància i adolescència a
nivell municipal i de les prestacions econòmiques per a situacions d’atenció primària que
atorguen els ajuntaments o mancomunitats de municipis.
III. Amb la signatura d’aquest Conveni les parts s’obliguen al compliment de les
obligacions establertes a la clàusula quarta del model de Conveni.
IV. En data 21 d’octubre de 2020 la treballadora social cap del Negociat de Serveis Socials
ha emès el corresponent informe tècnic, sense que s’hagi formulat cap objecció al projecte
de conveni.
VI. Per la seva banda, el secretari de la corporació en data 17 de novembre de 2020 també
ha emès el seu respectiu informe preceptiu.
En conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el
següent acord:
Primer. Aprovar, en els propis termes que es redacta a l’expedient, el Conveni de
col·laboració amb l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) per la implementació de serveis
especialitzats i prestacions econòmiques pròpies als serveis socials comunitaris pels anys
2020 i 2021.
Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per executar el present
acord.
CONVENI ENTRE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA I EL
CENTRE DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL MUNICIPAL TRENCADORS PER
GESTIONAR ELS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR EL CURS 2020-2021
ANTECEDENTS
I. En data 29 de setembre de 2020, el conseller d’Educació, Universitat i Recerca va dictar
resolució per la qual es convocaven ajuts individualitzats de menjador per a alumnes que
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cursen estudis en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2020-2021.(BOIB
núm. 172 de 6.11.2020)
II. L’ escola d’educació infantil de primer cicle Trencadors, forma part de la xarxa d’escoletes
públiques, per tant compleix el requisit per poder optar als ajuts individualitzats de menjador,
pels alumnes d’aquest curs.
III. El punt quart de les bases de convocatòria d’aquests ajuts preveu que, per al pagament
dels ajuts, els centres de primer cicle d’educació infantil que participin en aquesta
convocatòria han de subscriure un conveni com a entitat col·laboradora amb la Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca per gestionar, durant el curs 2020-2021, els ajuts
individuals de menjador.
IV. L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de l’actuació del centre de primer cicle
d’educació infantil Trencadors com a entitat col·laboradora durant el curs 2020-2021 amb
relació als ajuts de menjador, d’acord amb el que disposa la Resolució del conseller
d’Educació, Universitat i Recerca de 29 de setembre de 2020 i l’article 27 del Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
subvencions.
V. Amb la signatura d’aquest Conveni les parts s’obliguen al compliment de les obligacions
previstes a la convocatòria dels ajuts esmentats.
VI. En data 25 de novembre de 2020 la tècnica cap de les escoletes, Sra. Magdalena Puig
Oliver, ha emès informe favorable a l’aprovació d’aquest conveni.
VII. Per altra banda, El secretari de la corporació en data 1 de desembre de 2020 ha emès
el seu respectiu informe preceptiu
La Interventora comenta, en relació als tres expedients de convenis de col·laboració per
tramitar ajudes de menjador escolar de les escoletes municipals, que encara que no hi hagi
una aportació econòmica directa de l’Ajuntament, sí que hi ha uns costos indirectes. Per
tant, aquests expedients haurien d’incorporar un estudi econòmic dels esmentats costos, i
sotmetre’s a fiscalització amb una mica més d’antelació.
Tot seguit en conseqüència i atès l’exposat anteriorment, se sotmet el fons de l’assumpte a
votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Aprovar, en els propis termes que es redacta a l’expedient, el Conveni entre
la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i el centre de primer cicle d’educació infantil
Municipal Trencadors per gestionar els ajuts individuals de menjador el curs 2020-2021.
Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per executar el present
acord.
CONVENI ENTRE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA I EL
CENTRE DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL MUNICIPAL FADA MORGANA
PER GESTIONAR ELS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR EL CURS 2020-2021
ANTECEDENTS
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I. En data 29 de setembre de 2020, el conseller d’Educació, Universitat i Recerca va dictar
resolució per la qual es convocaven ajuts individualitzats de menjador per a alumnes que
cursen estudis en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2020-2021.(BOIB
núm. 172 de 6.11.2020)
II. L’ escola d’educació infantil de primer cicle Fada Morgana, forma part de la xarxa
d’escoletes públiques, per tant compleix el requisit per poder optar als ajuts individualitzats
de menjador, pels alumnes d’aquest curs.
III. El punt quart de les bases de convocatòria d’aquests ajuts preveu que, per al pagament
dels ajuts, els centres de primer cicle d’educació infantil que participin en aquesta
convocatòria han de subscriure un conveni com a entitat col·laboradora amb la Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca per gestionar, durant el curs 2020-2021, els ajuts
individuals de menjador.
IV. L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de l’actuació del centre de primer cicle
d’educació infantil Fada Morgana com a entitat col·laboradora durant el curs 2020-2021 amb
relació als ajuts de menjador, d’acord amb el que disposa la Resolució del conseller
d’Educació, Universitat i Recerca de 29 de setembre de 2020 i l’article 27 del Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
subvencions.
V. Amb la signatura d’aquest Conveni les parts s’obliguen al compliment de les obligacions
previstes a la convocatòria dels ajuts esmentats.
VI. En data 25 de novembre de 2020 la tècnica cap de les escoletes, Sra. Magdalena Puig
Oliver, ha emès informe favorable a l’aprovació d’aquest conveni.
VII. Per altra banda, El secretari de la corporació en data 1 de desembre de 2020 ha emès
el seu respectiu informe preceptiu
En conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el
següent acord:
Primer. Aprovar, en els propis termes que es redacta a l’expedient, el Conveni entre
la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i el centre de primer cicle d’educació infantil
Municipal Fada Morgana per gestionar els ajuts individuals de menjador el curs 2020-2021.
Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per executar el present
acord.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR I LA
DELEGACIÓ EN ESPANYA DE LA FUNDACIÓ BRITISH COUNCIL PER A LA
REALITZACIÓ DE PROVES OFICIALS DE LLENGUA ANGLESA .
I. La Fundació British Council, és una institució que té per objecte promoure el coneixement
del Regne Unit i de la llengua anglesa i fomentar la cooperació cultural, científica,
tecnològica i qualsevol altre educacional entre el Regne Unit i altres països.
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II. L’Ajuntament de Llucmajor porta a terme projectes formatius de caràcter ocupacional per
contribuir a la millora de la formació i capacitació tècnica i professional dels ciutadans del
municipi.
En aquest sentit, es considera beneficiós un acord amb la Fundació British Council per
poder oferir exàmens que acreditin el nivell aconseguit en el coneixement de llengua
anglesa a persones, tant ocupades com en situació d’atur, dins el marc ofert pel Servei
Públic d’Ocupació Estatal(SEPE). És important que els alumnes dels projectes formatius
puguin realitzar els exàmens oficials d’idiomes, ja que el fet de poder obtenir un certificat
oficial, augmenta les seves possibilitats d’inserció laboral, incrementant les taxes d’ocupació
del Municipi i per tant, la millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans.
III. En el cas concret de les especialitats d’idiomes assimilades als nivells del Marc Comú
Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL), l’entitat de formació ha de tenir un
acord amb una entitat certificadora reconeguda a nivell nacional o internacional o bé ser una
entitat certificadora reconeguda a nivell nacional o internacional, de forma que es permeti a
l’alumnat realitzar les proves oficials de certificació.
IV. L’objecte del conveni que es vol subscriure és l’encàrrec a la Fundació British Council
perquè porti a terme els exàmens finals dels cursos d’anglès subvencionats que ofereix
l’Ajuntament amb l’objectiu que aquests cursos puguin ser validats en els seus diferents
nivells per SEPE/SOIB/SOC/LANBIDE i en general altres entitats a nivell local, de comunitat
autònoma o estatals.
Els cursos són els que es relacionen a continuació:
 SSCE01 Inglés A1;
 SSCE02 Inglés A2;
 SSCE03 Inglés B1;
 SSCE04 Inglés B2;
 SSCE05 Inglés C1.
V. - Amb la signatura d’aquest Conveni les parts s’obliguen a:

1. La Fundació British Council:
* Posar a disposició de l’Ajuntament l’ús d’una plataforma informàtica determinada perquè
els candidats puguin realitzar l’examen APTIS.
* Corregir els exàmens APTIS i remetre a l’Ajuntament els corresponents certificats dels
resultats/qualificacions.
* Al compliment de les mesures d’higiene i prevenció i organitzatives per minimitzar el risc
de contagi per Covid-19, establertes a la clàusula 3.4.1 i 3.4.2.
* Al compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal.
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2. L’Ajuntament:
* Abonar a la Fundació British Council l’import resultant de multiplicar les tarifes
assenyalades a la clàusula primera d’aquest conveni pel número d’alumnes matriculats.
* Proporcionar un centre equipat i adequat per portar a terme les proves, que permeti
l’adequada instal·lació de la Plataforma Informàtica.
* Notificar al British Council, amb al menys dues setmanes d’antelació, la data prevista per a
la realització de les sessions de l’examen APTIS si s’inclouen els components de speaking
o writing.
* S’encarregarà de realitzar totes les gestions relatives al cobrament de les taxes dels
candidats.
* A vigilar i supervisar durant la realització de l’examen APTIS
* Al compliment de les mesures d’higiene i prevenció i organitzatives per minimitzar el risc
de contagi per Covid-19, establertes a la clàusula 3.4.1 i 3.4.2.
* Al compliment de la legislació internacional i espanyola en matèria de protecció de menors,
així com la política de protecció de la infància de British Council i al compliment de la
legislació internacional i espanyola en matèria d’igualtat, diversitat i inclusió així com amb la
política de British Council.
*Al compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal.
V. En data 26 de novembre de 2020, l’AODL de l’Ajuntament de Llucmajor, Sra. Silvia
Morillo, va emetre informe tècnic favorable a la signatura d’aquest Conveni.
VI. El secretari de la corporació en data 30 de novembre de 2020 ha emès el seu respectiu
informe preceptiu.
VII. Per altra banda, la Interventora de la Corporació en data 1 de desembre de 2020, ha
emès informe de fiscalització.
En conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el
següent acord:
Primer. Aprovar, en els mateixos termes que apareix redactat a l’expedient, el
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i la delegació en Espanya de la
Fundació British Council per a la realització de proves oficials de llengua anglesa.
Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per a l’execució del
present acord.
CONVENI ENTRE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA I EL
CENTRE DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL MUNICIPAL PENYA-SEGAT PER
GESTIONAR ELS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR EL CURS 2020-2021
ANTECEDENTS
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I. En data 29 de setembre de 2020, el conseller d’Educació, Universitat i Recerca va dictar
resolució per la qual es convocaven ajuts individualitzats de menjador per a alumnes que
cursen estudis en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2020-2021.(BOIB
núm. 172 de 6.11.2020)
II. L’ escola d’educació infantil de primer cicle Penya-segat, forma part de la xarxa
d’escoletes públiques, per tant compleix el requisit per poder optar als ajuts individualitzats
de menjador, pels alumnes d’aquest curs.
III. El punt quart de les bases de convocatòria d’aquests ajuts preveu que, per al pagament
dels ajuts, els centres de primer cicle d’educació infantil que participin en aquesta
convocatòria han de subscriure un conveni com a entitat col·laboradora amb la Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca per gestionar, durant el curs 2020-2021, els ajuts
individuals de menjador.
IV. L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de l’actuació del centre de primer cicle
d’educació infantil Penya-segat com a entitat col·laboradora durant el curs 2020-2021 amb
relació als ajuts de menjador, d’acord amb el que disposa la Resolució del conseller
d’Educació, Universitat i Recerca de 29 de setembre de 2020 i l’article 27 del Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
subvencions.
V. Amb la signatura d’aquest Conveni les parts s’obliguen al compliment de les obligacions
previstes a la convocatòria dels ajuts esmentats.
VI. En data 25 de novembre de 2020 la tècnica cap de les escoletes, Sra. Magdalena Puig
Oliver, ha emès informe favorable a l’aprovació d’aquest conveni.
VII. Per altra banda, El secretari de la corporació en data 1 de desembre de 2020 ha emès
el seu respectiu informe preceptiu

En conseqüència, atès l’exposat anteriorment, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i
per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Aprovar, en els propis termes que es redacta a l’expedient, el Conveni entre
la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i el centre de primer cicle d’educació infantil
Municipal Penya-segat per gestionar els ajuts individuals de menjador el curs 2020-2021.
Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per executar el present
acord.
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.
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