
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.:43 /2020
Caràcter: ordinària
Data: 11 de novembre de 2020
Horari: de les 11 a les 12 hores 
Lloc: Sala de plens

ASSISTENTS:
 Sr. Eric Jareño Cifuentes, batle
 Sr. Guillermo Roig Mascarò
 Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló
 Sr. José M. Pastor Cantallops
 Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari.

ABSENTS:
 Sra. Noemí Getino Pérez, excusa la seva assistència.

ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sr. Ginés Sáez González
 Sra. Marial del Pilar Bonet Escalera
 Sr. Gabriel Rojo Rodríguez (telematicament)
 Sr. Simó Adrover Llompart (telematicament)

El Sr. Raúl Domínguez Martin s’incorpora a la sessió com assistent no membre 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 4 de novembre de 2020, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat dels presents.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS
(IMAS)  I  L’AJUNTAMENT  DE  LLUCMAJOR  PER  AL  FINANÇAMENT  DE  LES
PRESTACIONS  ECONÒMIQUES  QUE  ATORGUEN  ELS  AJUNTAMENTS  O
MANCOMUNITATS DE MUNICIPIS A PERSONES ESPECIALMENT VULNERABLES PER
FER FRONT A LES SITUACIONS D’URGENT NECESSITAT DERIVADES DE LA COVID-
19 PEL PERÍODE 2020 (CONVENI UGN-COVID).

I. En data, 13 d’octubre de 2020 el President de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials(IMAS) va
dictar resolució en els següents termes:

1. Aprovar la distribució de les quantitats entre els diferents ajuntaments i Mancomunitats
per al finançament dels les prestacions bàsiques dels serveis socials que tenguin per objecte
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atendre  exclusivament  persones  especialment  vulnerables  i  finançar  projectes  i
contractacions laborals necessàries per fer front a les situacions extraordinàries derivades
del COVID- 19.

La quantitat corresponent a l’Ajuntament de Llucmajor és de 59.129,05€.

2.  Aprovar el model de conveni que s'haurà de subscriure.

II. L’objecte del Conveni que es vol subscriure amb l’IMAS és regular la col·laboració entre
aquest organisme i  l’Ajuntament de Llucmajor  dins l’àmbit  dels serveis socials, durant el
període 2020, per fer front a les situacions d’urgent necessitat derivades de la COVID-19,
establint la col·laboració i la coordinació de les prestacions econòmiques dirigides a:

* Famílies amb infants i adolescents en situació de risc social residents en el municipi.

* Persones en situació d’urgent i greu necessitat, en especial atenció a les situacions de
desnonament o pobresa sobrevinguda.

* Persones que es trobin en alguna situació de necessitat d’atenció prioritària recollida a l’art.
6 de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de Serveis Socials de les Illes Balears.

III. Amb la signatura d’aquest Conveni les parts s’obliguen a:

1. L’IMAS:

a)  Aportar a l’Ajuntament de Llucmajor la quantitat  de 59.129,05€ del  pressupost  de
despeses de l’IMAS.

b)  Donar  suport  i  assistència tècnica  a través  del  servei  de  prevenció  comunitària i
suport  territorial  als  professionals  dels  equips  municipals  per  contribuir  a  un  òptim
desplegament de les actuacions objecte d’aquest conveni.

2. L’Ajuntament:

Complir amb totes les obligacions assenyalades a la clàusula quarta del model de conveni.

V. En data 22 d’octubre de 2020 la treballadora social cap del Negociat de Serveis Socials
ha  emès el corresponent informe tècnic, sense que s’hagi formulat cap objecció al projecte
de conveni. 

VI. Per la seva banda, el secretari de la corporació en data 30 d’octubre de 2020 també ha
emès el seu respectiu informe preceptiu.

En conseqüència, se sotmet el fons se l’assumpte a votació i per unanimitat del presents
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  al  finançament  de  les
prestacions econòmiques que atorguen els ajuntaments o mancomunitats de municipis a
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persones  especialment  vulnerables  per  fer  front  a  les  situacions  d’urgent  necessitat
derivades de la covid-19 pel període 2020 (Conveni UGN-COVID).

Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per executar el present
acord. 

En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Raúl Domínguez Martín.

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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