ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.:37 /2019
Caràcter: ordinària
Data: 9 d’octubre de 2019
Horari: de les 11 a les 11.15 hores
Lloc: Casa consistorial (despatx del batle)
ASSISTENTS:
 Sr. Eric Jareño Cifuentes, batle
 Sra. Noemí Getino Pérez
 Sr. Alexandro Gaffar
 Sr. Guillermo Roig Mascarò
 Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló
 Sra. 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 Sáez González
Els Srs. Eloy Crusat Horrach i Raúl Domínguez Martín s’incorporen a la sessió una vegada
començada.
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 d’octubre, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i s’aprova per
unanimitat.
CONVENI AMB L’ENTITAT ASSOCIACIÓ PROJECTE JOVE
Tot seguit es veu l’expedient relatiu al conveni regulador de la subvenció per a l’entitat
Associació Projecte Jove.
El Pressupost General de l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2019 contempla, en el
seu capítol IV de transferències corrents, la dotació pressupostària de les subvencions
nominatives de l’àrea d’acció social.
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 2019 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 d’acció social.
En conseqüència se sotmet el fons de l’assumpta a votació i per unanimitat s’adopta el
següent Acord:
Primer. Aprovar el conveni regulador de la subvenció en els mateixos termes que
apareixen redactats en l’expedient per a l’entitat Associació Projecte Jove .
Segon. Notificar la present resolució a l’interessat als efectes procedents.
CONVENI AMB L’ENTITAT ASSOCIACIÓ PROJECTE HOME
Tot seguit es veu l’expedient relatiu al conveni regulador de la subvenció per a l’entitat
Associació Projecte Home.
El Pressupost General de l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2019 contempla, en el
seu capítol IV de transferències corrents, la dotació pressupostària de les subvencions
nominatives de l’àrea d’acció social.
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.
D’acord amb l’Annex I del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Llucmajor de
l’exercici 2019 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 d’acció social.
En conseqüència se sotmet el fons de l’assumpta a votació i per unanimitat s’adopta el
següent Acord:
Primer. Aprovar el conveni regulador de la subvenció en els mateixos termes que
apareixen redactats en l’expedient per a l’entitat Associació Projecte Home .
Segon. Notificar la present resolució a l’interessat als efectes procedents.
CONVENI AMB L’ENTITAT ASSOCIACIÓ MATER MISERICORDIAE
Tot seguit es veu l’expedient relatiu al conveni regulador de la subvenció per a l’entitat
Associació Mater Misericordiae.
El Pressupost General de l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2019 contempla, en el
seu capítol IV de transferències corrents, la dotació pressupostària de les subvencions
nominatives de l’àrea d’acció social.
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
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nominativament en els Pressuposts Generals de les entitats locals, en els termes recollits en
els convenis i en la normativa reguladora de subvencions.
D’acord amb l’Annex I del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Llucmajor de
l’exercici 2019 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 d’acció social.
En conseqüència se sotmet el fons de l’assumpta a votació i per unanimitat s’adopta el
següent Acord:
Primer. Aprovar el conveni regulador de la subvenció en els mateixos termes que
apareixen redactats en l’expedient per a l’entitat Associació Mater Misericordiae i per un
import de 42.000 €
Segon. Notificar la present resolució a l’interessat als efectes procedents.
CONVENI AMB L’ENTITAT ASSOCIACIÓ ADAA.
Tot seguit es veu l’expedient relatiu al conveni regulador de la subvenció per a l’entitat
Associació d’Ajuda a l’Acompanyament del Malalt de les Illes Balears (ADAA).
El Pressupost General de l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2019 contempla, en el
seu capítol IV de transferències corrents, la dotació pressupostària de les subvencions
nominatives de l’àrea d’acció social.
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.
D’acord amb l’Annex I del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Llucmajor de
l’exercici 2019 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 d’acció social.
En conseqüència se sotmet el fons de l’assumpta a votació i per unanimitat s’adopta el
següent Acord:
Primer. Aprovar el conveni regulador de la subvenció en els mateixos termes que
apareixen redactats en l’expedient per a l’entitat Associació d’Ajuda a l’Acompanyament del
Malalt de les Illes Balears (ADAA) .
Segon. Notificar la present resolució a l’interessat als efectes procedents.
CONVENI AMB L’ENTITAT FUNDACIÓ TONI CATANY
Tot seguit es veu l’expedient relatiu al conveni regulador de la subvenció per a l’entitat
Fundació Toni Catany.
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El Pressupost General de l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2019 contempla, en el
seu capítol IV de transferències corrents, la dotació pressupostària de les subvencions
nominatives de l’àrea d’acció social.
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.
D’acord amb l’Annex I del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Llucmajor de
l’exercici 2019 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 d’acció social.
En conseqüència se sotmet el fons de l’assumpta a votació i per unanimitat s’adopta el
següent Acord:
Primer. Aprovar el conveni regulador de la subvenció en els mateixos termes que
apareixen redactats en l’expedient per a l’entitat Fundació Toni Catany i per un import de
35.000 €.
Segon. Notificar la present resolució a l’interessat als efectes procedents.
CONVENI AMB L’ENTITAT FUNDACIÓ ALZINAIRES
Tot seguit es veu l’expedient relatiu al conveni regulador de la subvenció per a l’entitat
Fundació Alzinaires.
El Pressupost General de l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2019 contempla, en el
seu capítol IV de transferències corrents, la dotació pressupostària de les subvencions
nominatives de l’àrea d’acció social.
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.
D’acord amb l’Annex I del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Llucmajor de
l’exercici 2019 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 d’acció social.
En conseqüència se sotmet el fons de l’assumpta a votació i per unanimitat s’adopta el
següent Acord:
Primer. Aprovar el conveni regulador de la subvenció en els mateixos termes que
apareixen redactats en l’expedient per a l’entitat Fundació Alzinaires.
Segon. Notificar la present resolució a l’interessat als efectes procedents.

CONVENI AMB L’ENTITAT ESCOLA DE BALL DE BOT CASTANYETES EN FESTA
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Tot seguit es veu l’expedient relatiu al conveni regulador de la subvenció per a l’entitat
Escola de Ball de Bot Castanyetes en Festa.
El Pressupost General de l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2019 contempla, en el
seu capítol IV de transferències corrents, la dotació pressupostària de les subvencions
nominatives de l’àrea d’acció social.
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.
D’acord amb l’Annex I del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Llucmajor de
l’exercici 2019 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 d’acció social.
En conseqüència se sotmet el fons de l’assumpta a votació i per unanimitat s’adopta el
següent Acord:
Primer. Aprovar el conveni regulador de la subvenció en els mateixos termes que
apareixen redactats en l’expedient per a l’entitat Escola de Ball de Bot Castanyetes en Festa
.
Segon. Notificar la present resolució a l’interessat als efectes procedents.
CONVENI AMB L’ENTITAT ESCOLA DE BALL DE BOT CALABRUIX
Tot seguit es veu l’expedient relatiu al conveni regulador de la subvenció per a l’entitat
Escola de Ball de Bot Calabruix.
El Pressupost General de l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2019 contempla, en el
seu capítol IV de transferències corrents, la dotació pressupostària de les subvencions
nominatives de l’àrea d’acció social.
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.
D’acord amb l’Annex I del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Llucmajor de
l’exercici 2019 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 d’acció social.
En conseqüència se sotmet el fons de l’assumpta a votació i per unanimitat s’adopta el
següent Acord:
Primer. Aprovar el conveni regulador de la subvenció en els mateixos termes que
apareixen redactats en l’expedient per a l’entitat Escola de Ball de Bot Calabruix .
Segon. Notificar la present resolució a l’interessat als efectes procedents.
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CONVENI AMB L’ENTITAT ESCOLA DE BALL DE BOT DIT I FET
Tot seguit es veu l’expedient relatiu al conveni regulador de la subvenció per a l’entitat
Escola de Ball de Bot Dit i Fet.
El Pressupost General de l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2019 contempla, en el
seu capítol IV de transferències corrents, la dotació pressupostària de les subvencions
nominatives de l’àrea d’acció social.
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.
D’acord amb l’Annex I del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Llucmajor de
l’exercici 2019 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 d’acció social.
En conseqüència se sotmet el fons de l’assumpta a votació i per unanimitat s’adopta el
següent Acord:
Primer. Aprovar el conveni regulador de la subvenció en els mateixos termes que
apareixen redactats en l’expedient per a l’entitat Escola de Ball de Bot Dit i Fet i per un
import de 1.500 €.
Segon. Notificar la present resolució a l’interessat als efectes procedents.
CONVENI AMB L’ENTITAT ESCOLA DE BALL DE BOT AIRES DEL PLA LLUCMAJORER
Tot seguit es veu l’expedient relatiu al conveni regulador de la subvenció per a l’entitat
Escola de Ball de Bot Aires del Pla Llucmajorer.
El Pressupost General de l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2019 contempla, en el
seu capítol IV de transferències corrents, la dotació pressupostària de les subvencions
nominatives de l’àrea d’acció social.
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.
D’acord amb l’Annex I del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Llucmajor de
l’exercici 2019 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 d’acció social.
En conseqüència se sotmet el fons de l’assumpta a votació i per unanimitat s’adopta el
següent Acord:
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Primer. Aprovar el conveni regulador de la subvenció en els mateixos termes que
apareixen redactats en l’expedient per a l’entitat Escola de Ball de Bot Aires del Pla
Llucmajorer .
Segon. Notificar la present resolució a l’interessat als efectes procedents.
CONVENI AMB L’ENTITAT ESCOLA DE MÚSICA D’ARTS ESCÈNICS
Tot seguit es veu l’expedient relatiu al conveni regulador de la subvenció per a l’entitat
Escola de Música d’Arts Escènics (EMAE).
El Pressupost General de l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2019 contempla, en el
seu capítol IV de transferències corrents, la dotació pressupostària de les subvencions
nominatives de l’àrea d’acció social.
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.
D’acord amb l’Annex I del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Llucmajor de
l’exercici 2019 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 d’acció social.
En conseqüència se sotmet el fons de l’assumpta a votació i per unanimitat s’adopta el
següent Acord:
Primer. Aprovar el conveni regulador de la subvenció en els mateixos termes que
apareixen redactats en l’expedient per a l’entitat Escola de Música d’Arts Escènics (EMAE).
Segon. Notificar la present resolució a l’interessat als efectes procedents.
CONVENI AMB L’ENTITAT BALL BEN BALLAT DE LA MARINA DE LLUCMAJOR.
Tot seguit es veu l’expedient relatiu al conveni regulador de la subvenció per a l’entitat Ball
Ben Ballat de la Marina de Llucmajor.
El Pressupost General de l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2019 contempla, en el
seu capítol IV de transferències corrents, la dotació pressupostària de les subvencions
nominatives de l’àrea d’acció social.
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.
D’acord amb l’Annex I del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Llucmajor de
l’exercici 2019 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 d’acció social.
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En conseqüència se sotmet el fons de l’assumpta a votació i per unanimitat s’adopta el
següent Acord:
Primer. Aprovar el conveni regulador de la subvenció en els mateixos termes que
apareixen redactats en l’expedient per a l’entitat Ball Ben Ballat de la Marina de Llucmajor.
Segon. Notificar la present resolució a l’interessat als efectes procedents.
CONVENI AMB L’ENTITAT FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
Tot seguit es veu l’expedient relatiu al conveni regulador de la subvenció per a l’entitat Fons
Mallorquí de Solidaritat i Cooperació.
El Pressupost General de l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2019 contempla, en el
seu capítol IV de transferències corrents, la dotació pressupostària de les subvencions
nominatives de l’àrea d’acció social.
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.
D’acord amb l’Annex I del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Llucmajor de
l’exercici 2019 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 d’acció social.
El Sr. Gaffar diu que troba excessiva la quantia que es dóna a aquesta entitat i prefereix que
es destini a accions dins del municipi, per tant el seu vot serà en contra.
En conseqüència se sotmet el fons de l’assumpta a votació i amb 4 vots a favor i 1 en
contra, per majoria s’adopta el següent Acord:
Primer. Aprovar el conveni regulador de la subvenció en els mateixos termes que
apareixen redactats en l’expedient per a l’entitat Fons Mallorquí de Solidaritat i cooperació i
per un import de 10.000€.
Segon. Notificar la present resolució a l’interessat als efectes procedents.
BORSA DE TREBALL D’OPERARI DE NETEJA PER A LA RESIDÈNCIA
Tot segui es veu l’expedient relatiu la creació d’una borsa de treball d’operari/a de neteja
pera posteriors contractacions com a personal laboral temporal al Patronat de la Residència
de persones majors,
Atès que per aquest Ajuntament, es va aprovar la convocatòria de les proves selectives per
crear, mitjançant concurs-oposició, una borsa de treball d’operari/a de neteja per a
posteriors contractacions com a personal laboral temporal al Patronat de la Residència de
persones majors ( BOIB núm. 51, de dia 20 d’abril de 2019)
Una vegada desenvolupat el procés selectiu i vista la proposta definitiva del Tribunal
Qualificador amb data 7 d’agost de 2019, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per
unanimitat s’adopta el següent acord:
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Primer. Crear una borsa de treball d’operari/a de neteja per a posteriors
contractacions com a personal laboral temporal al Patronat de la Residència de persones
majors, que queda conformada pels aspirants que s’indiquen en l’ordre de prelació següent:
ASPIRANT
PUNTUACIÓ
Manuela C.M.

43,65

M.ª Reyes A.F.

41,10

Isabel S.C.

38,85

Isabel R.S.

36,70

Catalina M.M.

33,20

Jerònia B.N.

30,50

Segon. Publicar el present Acord en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i a la seva
pàgina web.
Tercer. Contra aquesta Resolució podran els interessats interposar recurs potestatiu
de reposició davant aquest Ajuntament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
També podran interposar alternativament recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del
Contenciós-Administratiu amb seu a Palma de Mallorca, en el termini de dos mesos, de
conformitat amb el que estableixen els articles 30, 112.3 i 114.1 c) de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 10 i 46
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
En cas d’optar per la interposició del recurs de reposició no es podrà interposar un recurs
contenciós-administratiu fins que s’hagi notificat la resolució expressa del recurs de reposició
o hagi transcorregut un mes des de la seva interposició sense haver rebut la notificació, data
en que es podrà entendre desestimat per silenci administratiu.
Tot això sense perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que estimin oportú.
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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