
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 31/2020
Caràcter: ordinària
Data: 12 d’agost de 2020
Horari: de les 11 a les 11.10 hores
Lloc: Sala de Plens

ASSISTENTS:
 Sr. Eric Jareño Cifuentes, batle
 Sra. Noemí Getino Pérez
 Sr. Guillermo Roig Mascarò
 Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló
 i Miquel Vidal Salvá, secretari accidental.

ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sra. Maria del Pilar Bonet Escalera
 Sr. Simó Adrover Llompart
 Sr. Ginés Sáez González

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 5 d’agost  de 2020,  i  atès que no s’hi fa cap objecció,  se sotmet  a votació i
s’aprova per unanimitat.

CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  AMB  LA  CONSELLERIA  D’AFERS  SOCIALS  I
ESPORTS  PER  A  L’ACCÉS  A  LES  DADES  PERSONALS  DE  LES  PERSONES
SOL·LICITANTS D’ATENCIÓ  A LA DEPENDÈNCIA. 
ANTECEDENTS

I. L’art. 34 de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, assenyala
que correspon a l’Administració autonòmica, als consells insulars i als municipis exercir les
competències en aquesta matèria d’acord amb el que estableixen l’Estatut d’autonomia, la
Llei  de  serveis  socials  i  la  legislació  de  règim  local,  de  manera  que  s’asseguri  el
funcionament correcte del sistema públic de serveis socials. En aplicació de l’article 48 de
l’esmentada Llei, les administracions  col·laboren en l’aplicació de les polítiques de serveis
socials mitjançant els instruments que estableix la legislació general  sobre règim jurídic i
procediment administratiu, la legislació sobre consells insulars i la de règim local.

II. La Conselleria d’Afers Socials i Esports vol establir una línia prioritària de col·laboració en

l’àmbit de l’accés per consulta de les dades de caràcter personal sobre persones en situació
de dependència del programa DISDEP. 
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III.  En  data  22  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  establir les línies de col·laboració  amb el municipi de
Llucmajor per facilitar l’accés als treballadors socials de l’Ajuntament a les dades personals
de les persones en situació de dependència,  amb la finalitat  d’informar els  ciutadans,  a
través del programa informàtic de gestió del Sistema d’Atenció a la Dependència.

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

1. La Conselleria d’Afers Socials i Esports:

* Realització de formació per a donar a conèixer el funcionament e interpretació de la
informació del programa informàtic DISDEP.

2. L’Ajuntament:

* Els ordinadors  de la corporació local hauran de disposar d'una connexió a través
de la xarxa SARA o d'una adreça IP de sortida estàtica.

* Compliment de les obligacions assenyalades a la clàusula 4 del Conveni en relació
la protecció de dades de caràcter personal.

Sense intervencions, tot seguit i 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 la Conselleria d’Afers Socials i Esports i l’Ajuntament de Llucmajor
per a l’accés a les dades personals  de les persones sol·licitants  d’atenció a la  
dependència. 
Segon. Nomenar  com a integrants  de la Comissió  de  seguiment  per  executar i  
desenvolupar aquest Conveni en representació de l’Ajuntament de Llucmajor a la  
Sra. Antònia  Maestre  Jaume,  Cap  de  Negociat  de  Serveis  Socials  i  al  Sr.  
Francisco José Enseñat Miró, de Departament d’Informàtica.
Tercer. 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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