ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 5 /2020
Caràcter: Extraordinària
Data: 3 de febrer de 2019
Horari: de les 13 a les 13.05 hores
Lloc: Sala de juntes
ASSISTENTS:
 Sr. Eric Jareño Cifuentes, batle
 Sra. Noemí Getino Pérez
 Sr. Alexandro Gaffar
 Sr. Guillermo Roig Mascarò
 Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló
 Maties Veny Orell, interventor accidental
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE PALMA PEL CARNAVAL DE S’ARENAL 2020
Tot seguit es veu l’expedient relatiu al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palma i
l’Ajuntament de Llucmajor amb motiu del carnaval de s’Arenal 2020.
ANTECEDENTS
I. L’Ajuntament de Llucmajor i l’Ajuntament de Palma volen promocionar la participació de la
ciutadania a les festes de Carnaval de S’Arenal.
II. Ambdós Ajuntaments col·laboren amb l’aportació de recursos per a l’organització i
desenvolupament de les festes de Carnaval a S’Arenal.
FONAMENTS DE DRET
I. L’objecte d’aquest conveni és la col·laboració entre l’Ajuntament de Palma i l’Ajuntament
de Llucmajor per potenciar la participació en les festes del Carnaval de s’Arenal.
II. Amb la signatura d’aquest Conveni les parts s’obliguen a realitzar lessegüents actuacions:
1) L’Ajuntament de Llucmajor:
a. Aprovar les Bases per a participar en el Carnaval de s’Arenal 2020.
b. Realitzar l’aportació en metàl·lic dels premis del concurs, d’acord les categories
establertes a les bases i amb un import total de 1.800 euros.
c. Aportar els números de les carrosses i comparses participants
d. Aportar l’organització de la desfilada des de la sortida de carrosses i comparses
des del punt de trobada i fins a la finalització de la mateixa.
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e. Aportar els serveis necessaris de neteja, assistència sanitària, seguretat
ciutadana i protecció civil necessaris en el marc d’actuació del seu terme
municipal.
f.

Realitzar les inscripcions del Carnaval de s’Arenal al lloc on consideri més oportú
en el marc del seu territori.

2) L’Ajuntament de Palma:
a)Acceptar i difondre les Bases per a participar en el Carnaval de s’Arenal 2020,
aprovades per l’Ajuntament de Llucmajor.
b) Aportar el disseny i la impressió de 300 cartells publicitaris per a promoure el
Carnaval de s’Arenal 2020.
c)Aportar l’actuació del grup infantil, del DJ i la sonorització el dissabte 22 de
febrer a la pl. de les Meravelles.
d)Aportar l’actuació de la Banda de Música de s’Arenal.
e)Aportar els serveis municipals d’infraestructures a la pl. de les Meravelles
necessaris per a portar a terme l’animació i entrega de premis i que són:
-

Tarima 8 x 4 x 1 vestida amb faldó i escala

-

Presa de corrent suficient per a so i llums (aprox.20.000w) i 4 focus

-

20 tanques, per fer un tancament per a persones amb discapacitat.

-

2 taules

-

50 cadires
f)Aportar els serveis d’assistència sanitària (ambulància de suport vital
bàsic) i serveis higiènics (1 WC químic estàndard i 1 WC químic adaptat
per a persones amb discapacitat) a la pl. de les Meravelles.

g)Aportar 4 capses de caramels de patrocinadors de l’Ajuntament de Palma
pel Carnaval de s’Arenal 2020; els quals seran dipositats a l’oficina de
l’Ajuntament de Llucmajor a s’Arenal.
h)Aportar un espai dotat amb impressora per a recompte de puntuacions i
impressió de llistats i diplomes de guanyadors del Carnaval de s’Arenal
2020.
i)Realitzar l’acta del concurs de Carnaval de s’Arenal 2020.
j)Aportar la realització del pla d’autoprotecció per a les activitats i actuacions
que es portin a terme a la pl. de les Meravelles.
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k)Realitzar les inscripcions del Carnaval de s’Arenal al lloc on consideri més
oportú en el marc del seu territori.
III. Tenint en compte que l’objecte d’aquest conveni és la col·laboració entre ambdues
administracions, i que la seva execució no comporta la transferència de funcions o activitats
pròpies d’un Ajuntament a altre, ni tampoc l’acceptació de delegacions o encomandes de
gestió, no es pot considerar que la seva aprovació sigui competència del Ple de l’Ajuntament
ex art. 42.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. En aquest
sentit, es considera que, en virtut del Decret 621/2018, de 20 de febrer, la competència per a
la seva aprovació és de la Junta de Govern Local, en haver estat delegada l’aprovació
d’instruments de col·laboració amb altres administracions o entitats cíviques, quan no sigui
competència del Ple.
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’Ajuntament de Palma i l’Ajuntament de Llucmajor amb motiu del
carnaval de s’Arenal 2020.
Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per executar el present
acord.
BASES DE LA RUA DE S’ARENAL 2020
Vistes les bases per participar al Carnaval de s’Arenal 2020, que se celebrarà el dissabte 22
de febrer a partir de les 15.00 hores i la concentració es durà a terme a partir de les 14.30
hores al carrer de Miquel Costa i Llobera. En cas de mal temps, la Rua es farà l’endemà
diumenge, dia 23 de febrer a la mateixa hora. L’itinerari serà el següent: carrer de Miquel
Costa i Llobera (sortida), avinguda de Miramar, avinguda Nacional i plaça de les Meravelles.
Les inscripcions es poden formalitzar a les oficines municipals de s’Arenal de Llucmajor (c/
M. Antònia Salvà, 50) i a l’oficina de districte de l’Ajuntament de Palma (av. d’Amèrica, 11)
fins dia 18 de febrer, de 8.30 a 14.00 hores,.
El jurat estarà format per un regidor de l’equip de govern de l’Ajuntament de Llucmajor, un
membre de l’equip de govern de l’Ajuntament de Palma, un representant de l’Associació
d’Hotelers de la Platja de Palma i representants de diferents associacions de veïnats de la
zona. El seu veredicte serà inapel·lable.
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 per participar en el Carnaval de s’Arenal 2020.
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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