ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 26/2020
Caràcter: ordinària
Data: 8 de juliol de 2020
Horari: de les 11 al les 11.30
Lloc: Sala de Plens
ASSISTENTS:
 Sr. Eric Jareño Cifuentes, batle
 Sra. Noemí Getino Pérez
 Sr. Guillermo Roig Mascarò
 Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló
 Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sra. Maria del Pilar Bonet Escalera
 Sr. Simó Adrover Llompart
 Sr. Gabriel Rojo Rodríguez
 Sr. Ginés Sàez González
 Sr. José M. Pastor Cantallops
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 1 de juliol de 2020, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.
APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ENTITAT
IMBLASAN, S.L. PER A LA UTILITZACIÓ PROVISIONAL D’UNS TERRENYS COM A
APARCAMENT DE VEHICLES
ANTECEDENTS
I. En sessió de la Junta de Govern Local de data 24 de juliol de 2019 es va aprovar el
Conveni de col·laboració amb l’entitat IMBLASAN,S.L per a la utilització provisional de la
parcel·la A, de la Unitat d’Actuació(UA) 34 de Sant Bartomeu, propietat de l’esmentada
entitat, com a aparcament de vehicles, de caràcter públic i gratuït, sense cap tipus de
contraprestació econòmica.
II. En data 25 de juliol de 2019, es va signat el Conveni abans esmentat per un
termini d’un any, a comptar des de la data de la signatura, per al supòsit que en l’esmentat
termini no s’haguessin iniciat les obres de dotació de serveis de la zona.
III. En la clàusula tercera d’aquest Conveni se contemplava la seva pròrroga
automàtica, si no hi havia la voluntat de les dues parts de resoldre’l.
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IV. Atès l’escrit de l’entitat IMBLASAN,S.L, presentat en aquesta Corporació en data
23 de juny de 2020, mitjançant RE núm. 2020005845, en el què es proposa la pròrroga del
Conveni de referència fins a dia 30 de novembre de 2020.
En conseqüència i atès que no hi ha intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació
i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer.Prorrogar fins dia 30 de novembre de 2020, en els mateixos termes que es va
signar,el Conveni de col·laboració amb l’entitat IMBLASAN,S.L per a la utilització
provisional de la parcel·la A de la Unitat d’Actuació(UA) 34 de Sant Bartomeu,
propietat de l’esmentada entitat, com a aparcament de vehicles, de caràcter públic i
gratuït, sense cap tipus de contraprestació econòmica.
Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per executar el present
acord.

Fora de l'ordre del dia, i després de la preceptiva declaració unànime d'urgència, es veu la
proposta relativa al conveni de col·laboració amb l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS)
per a la dotació d’eines informàtiques per a la gestió dels serveis comunitaris bàsics.
ANTECEDENTS
I. En els darrers anys s'ha realitzat per part de l’IMAS la progressiva implantació del
sistema d'informació per a la gestió dels serveis comunitaris bàsics, Història Social
Integrada (HSI), a la totalitat de municipis de Mallorca que ho sol·licitaren. Aquesta
implantació es realitzà en el marc d'un conveni de col·laboració.
II. En data 16 de juny de 2020, el President de l’IMAS va resoldre aprovar el model
de Conveni de col·laboració , per a la dotació d'eines informàtiques per a la gestió
dels serveis comunitaris bàsics, entre l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i els
Ajuntaments/ Mancomunitats de municipis de Mallorca.
III. En data 6 de juliol de 2020, es va emetre informe tècnic favorable a la signatura
d’aquest Conveni per la cap de Negociat de Serveis Socials de l’Ajuntament de
Llucmajor.
IV. L’objecte d’aquest Conveni és regular la cooperació entre les parts signants per
un millor ús i gestió dels serveis socials. Així mateix s’estableixen les pautes de
col·laboració en matèria de coordinació entre els serveis socials dins l’àmbit local,
concretament en els serveis que conformen la cartera bàsica de serveis i prestacions
gestionats per l’IMAS i els Ajuntaments o Mancomunitats, principalment mitjançant
l’ús de l’aplicació informàtica Història Social Integrada (HSI).
V.- Amb la signatura d’aquest Conveni les parts s’obliguen a:
1. L’IMAS:
a) Cedir a l’Ajuntament l’ús de l’aplicació informàtica HSI pel registre d’expedients i
d’intervencions en l’àmbit dels serveis socials que gestionen.
b) Establir els comptes d'accés per part del personal de l'ajuntament i mantenir el
sistema
segur de gestió de la seva informació.

Plaça d'Espanya, 12 - 07620 Llucmajor Illes Balears Tel.: 971.66.00.50 Fax: 971.66.20.81 llucmajor@llucmajor.org
c/ M. Antònia Salvà, 50 - 07600 s'Arenal Llucmajor Tel.: 971.44.10.71 Fax: 971.44.08.76

c) Donar suport de caràcter informàtic a través del Servei d'Informàtica.
d) Donar suport de caràcter tècnic a través de la secció de Suport Tècnic Municipal
de
l’IMAS.
e) Col·laborar per facilitar la formació necessària (informàtica i tècnica) pel correcte
ús de
l’HSI als tècnics i tècniques dels serveis socials.
f) Servir d'enllaç amb el Govern de les Illes Balears per comunicar anualment la
informació
establerta en la normativa de referència.
2. L’Ajuntament:
a)Utilitzar l'HSI com a eina de registre d’expedients i intervenció social, mantenir-ne
actualitzades les dades i garantir la integritat de les mateixes, així com a transmetre
les dades a l’IMAS de la manera establerta en la normativa de referència. Autoritzar a
l'IMAS a fer un ús estadístic de les dades enregistrades.
b) Assegurar els requeriments necessaris per l’ús de l’aplicació:
c) Col·laborar en les tasques de millora permanent de l'aplicació.
d) En la gestió de l’HSI, prendre com a referència les orientacions tècniques de
l’IMAS enrelació a l'ús i interpretació dels codis que figuren a l'aplicació.
e) Vetllar per la formació permanent dels seus professionals que facin us de
l'aplicació.
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 a la dotació d’eines
informàtiques per a la gestió dels serveis comunitaris bàsics
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.
El batle

El secretari
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