ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 01 /2021
Caràcter: ordinària
Data: 7 de gener de 2021
Horari: de les 11.28 a les hores 11.47 hores
L’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, permet
la realització telemàtica de les sessions dels òrgans col·legiats en supòsits que concorrin
situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que
impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim
presencial de les sessions. Per a la validesa de dites sessions s’exigeix que els membres
participants es trobin en territori espanyol.
Arran de la crisi sanitària que s’està patint, ocasionada per la pandèmia internacional
provocada pel COVID-19, aquesta sessió es realitza telemàticament i la localització dels
seus membres participants en territori espanyol ha quedat acreditada davant el secretari de
la corporació mitjançant l’aportació d’una declaració responsable firmada per cada un d’ells,
en la que es fa constar el domicili des d’on es participa en aquesta sessió telemàtica.
En conseqüència, quan són les 11.28 hores de dia 7 de gener de 2021, després de la
convocatòria prèvia es reuneixen telemàticament les persones que a continuació es detallen,
a l’objecte de realitzar sessió ordinària, en segona convocatòria de la Junta de Govern Local
d’aquest Ajuntament.
ASSISTENTS:
 Eric Jareño Cifuentes, batle
 Sr. Bernadi Vives Cardona,
 Sra. Noemi Getino Perez,
 Sr. Guillermo Roig Mascaró
 Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló
 Sr. Jose Miguel Pastor Cantallops
 Catalina Munar Miquel, interventora
 i Silvia Mayol Gomez, secretària accidental.
ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sr. Simó Adrover Llompart
 Sr. Gabriel Rojo Rodriguez
 Srt. Ginés Sáez González
 Sra. Maria del Pilar Bonet Escalera
 Sr. Raúl Domínguez Martín.
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Abans de començar a tractar els punts d’avui, el batle dona la benvinguda Sr. Bernadi Vives
com a nou membre d’aquest equip de govern.
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 30 de desembre de 2020, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
amb 5 vots a favor i 1 abstenció del Sr. Vives, ja que fins a dia d’avui no era membre de la
Junta de Govern, s’aprova per majoria.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR I L’INSTITUT
D’ENSENYAMENT SECUNDARI S’ARENAL PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES
FORMATIVES.
I. L’Institut d’Ensenyament Secundari S’Arenal està interessat en que els seus
alumnes realitzin pràctiques formatives en l’Ajuntament de Llucmajor, dins el marc de
l’ensenyament corresponent,
per la qual cosa, es vol signar un conveni de
col·laboració entre les dues entitats.
II. Per la seva banda, l’Ajuntament de Llucmajor considera d'interès municipal la
subscripció d’aquest conveni.
III. L’objecte d’aquest conveni que es vol subscriure és establir el marc de
col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i l’Institut d’Ensenyament Secundari
S’Arenal per al desenvolupament de les pràctiques formatives en centres de treball
de l'alumnat que cursa els ensenyaments establerts en la normativa vigent.
IV. Amb la signatura d’aquest Conveni les parts s’obliguen a:
1. L’IES S’Arenal:
* Elaborar juntament amb l’Ajuntament un programa formatiu consensuat, que ha de
desenvolupar el conjunt d'activitats que ha de realitzar l'alumnat durant les hores
establertes per a la realització de les pràctiques formatives per a cada un dels
ensenyaments.
* Trametre a l'Ajuntament un annex amb la relació de l'alumnat que ha de fer les
pràctiques formatives.
* El tutor del centre educatiu s'ha de reunir, com a mínim quinzenalment, amb el
tutor designat per l’Ajuntament , per valorar el desenvolupament del programa
formatiu consensuat.
2. L’Ajuntament:
* Designar un tutor o una tutora, amb l'adequada formació tècnica, per pactar el
contingut del programa formatiu, coordinar les activitats formatives de l'alumnat i, també, per
orientar, realitzar el seguiment i valorar-ne el progrés.
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* No cobrir, ni tan sols amb caràcter interí, cap lloc de treball en plantilla amb
l'alumnat que hi realitzi les pràctiques formatives.
* Realitzar les activitats necessàries per permetre que l'alumnat pugui complir el
programa formatiu i a facilitar les relacions amb el tutor o la tutora del centre educatiu
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 Llucmajor i l’Institut d’Ensenyament Secundari
S’Arenal per a la realització de pràctiques formatives.
Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per executar el present
acord.
ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
Dins l’assessorament al batle en assumptes de la seva competència, el Sr. Roig pel que fa a
l’assumpte de Cap Enderrocat, diu que per temes de terminis es tendria que incorporar al
proper ple extraordinari.
Demanen a la secretària accidental, ja que és la tècnica de contractació, sobre la situació
dels expedients relatius a esports, dels quals els hi dóna una breu informació.

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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