ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 33/2020
Caràcter: ordinària
Data: 9 de setembre de 2020
Horari: de les 11 a les 11.30
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 11.00 hores de dia 9 de setembre de 2020, després de la
convocatòria prèvia es reuneixen telemàticament les persones que a continuació es detallen,
a l’objecte de realitzar sessió ordinària, en primera convocatòria de la Junta de Govern Local
d’aquest Ajuntament.
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. 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 2 de setembre de 2020, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.
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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 entre l’Ajuntament de Llucmajor i l’Hotel Best
Delta, de la urbanització Puig de Rós, per a la utilització temporal d’una part de l’establiment
hoteler com a escola.
ANTECEDENTS
I. La pandèmia internacional provocada per la COVID-19 ha obligat a l’adopció de
mesures excepcionals que es concreten en el Pla B de contingència per a l’inici del
curs escolar 2020-2021 que inclou tot un seguit de mesures encaminades a evitar els
contagis i la propagació del virus en els centres educatius. Aquestes mesures
inclouen, entre d’altres, una major distància social entre alumnes, la qual cosa fa
necessari disposar de mes espais per a poder impartir classes amb una certa
normalitat.
II. L’Ajuntament ha realitzat gestions per aconseguir espais complementaris al CEIP
Urbanitzacions, de la urbanització Puigderrós, ja que les instal·lacions existents són
insuficients.
III. La direcció de l’Hotel Best Delta, de la urbanització Puigderrós, ha ofert a
l’Ajuntament la possibilitat d’utilitzar temporalment algunes sales que actualment no
es fan servir per a l’activitat hotelera, com a espais susceptibles de ser aprofitats com
a aules o equipament complementari del CEIP, a la qual cosa, la Inspecció
Educativa, ha donat el vistiplau.
IV. L’objecte d’aquest Conveni és la cessió per part de l’Hotel Best Delta a
l’Ajuntament de Llucmajor gratuïtament i temporalment de l’ús de tres sales , que alhora,
passaran a disposició de la Conselleria d’Educació a través de la direcció del CEIP
Urbanitzacions, perquè es puguin utilitzar com a aules o com a equipament complementari
del col·legi, durant el primer trimestre del proper curs escolar 2020-2021, i en tot cas no més
enllà de 31 de desembre de 2020.
V.- Amb la signatura d’aquest Conveni les parts s’obliguen a:
1. L’Ajuntament:
a) Es farà càrrec dels costos del consum d’electricitat i d’aigua potable generats per
les sales de l’hotel objecte del Conveni, en la forma establerta en la clàusula segona
de l’esmentat Conveni.
b) Realitzarà el manteniment i la neteja de les sales cedides per l’Hotel en les
mateixes condicions que assumeix el manteniment i la neteja de les instal·lacions
dels centres d’educació infantil i primària del municipi.
c) Es farà càrrec de la instal·lació de l’equipament necessari perquè els espais
objecte de cessió tenguin l’adequada cobertura i accés a internet.
2. L’Hotel:
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Cedirà a l’Ajuntament per al seu aprofitament temporal les sales objecte d’aquest
Conveni sense cap contraprestació econòmica.
VI. En data 9 de setembre de 2020 s’ha emès informe favorable pel Secretari de la
Corporació en relació al projecte de Conveni.
La interventora demana que consti en acta que el conveni se sotmet a votació, sense haver
estat fiscalitzat.
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’Hotel Best Delta, de la urbanització
Puigderrós, per a la utilització temporal d’una part de l’establiment hoteler com a
escola.
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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