
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 24 /2019
Caràcter: ordinària
Data: 10 de juliol de 2019
Horari: de les 9.35 a les 9.50 hores
Lloc: sala de juntes de l’edifici municipal del carrer de la Constitució, 6

ASSISTENTS:
 Sr. Eric Jareño Cifuentes, batle
 Sra. Noemí Getino Pérez
 Sr. Alexandro Gaffar
 Sr. Guillermo Roig Mascarò
 Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló
 i Marc Rigo Manresa, secretari.

ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sr. Ginés Sàez González

La sessió comença amb 5 minuts de retard.

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 3 de juliol  de 2019,  i  atès que no s’hi  fa cap objecció,  se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.

ADHESIÓ CAMPANYA NO I PUNT 2019
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a l’adhesió a la campanya «NO i Punt 2019».

El 2018 l’Ajuntament de Llucmajor se va adherir a la campanya No i punt 2018 per primera
vegada. Com a part d’aquesta adhesió, a més de participar en les accions generals de la
campanya,  se varen dur a terme una sèrie d’accions més concretes:
- Inclusió del decàleg No i punt als programes de festes d’estius
- Jornada de formació per a joves per a dur a terme la mediació
- Penjada de la banderola No i punt a les  nit joves de les festes de s’Arenal (Sant Cristòfol) i
Llucmajor (Santa Càndida)
- Muntatge d’un punt informatiu propi la nit joves de les festes de Llucmajor (Santa Càndida),
divendres 10 d’agost de 2018.
- Adaptació del protocol d’actuació de la festa de referència, el vespre del 10 d’agost de
2018.
- Realització d’un taller d’autodefensa femenina Wendo

Amb data 17 de maig de 2019 la Direcció  Insular  d’Igualtat  del  Consell  de Mallorca va
trametre un correu electrònic a l’àrea de Joventut de l’Ajuntament de Llucmajor tot demanant
la col·laboració de la corporació municipal en la campanya No i punt 2019. L’objectiu de la
campanya 2019, en la línia del 2018,és promoure que les festes populars i patronals siguin
un espai segur i de gauri.
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Amb data 7 de juny de 2019 se va comunicar a la Direcció Insular d’Igualtat  la intenció de
col·laboració per part  de l’Ajuntament de Llucmajor en la campanya 2019 en les termes
indicats en el correu electrònic de demanda de suport.

Amb data 21 de juny de 2019 l’agent d’igualtat de referència va enviar un correu electrònic a
l’àrea de Joventut de l’Ajuntament de Llucmajor detallant l’oferta concreta per aquest exercici
i  adjuntant  el  model  de  compromís  d’adhesió  a  retornar  signat  pel  representant  de
l’Ajuntament i el dossier informatiu sobre el taller de teatre-fòrum per a joves, tal com figura a
l’expedient.

Tot  seguit  en  conseqüència  se  sotmet  el  fons  de  l’assumpte  a  votació  i  per  unanimitat
s’adopta el següent acord:

Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Llucmajor a la campanya «No i punt»
2019 i la voluntat del municipi de fomentar unes festes lliure d’agressions sexistes, en els
mateixos termes en què es redacta a l’expedient. 

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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