ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 7/2019
Caràcter: ordinària
Data: 13 de febrer de 2019
Horari: de les 8.30 a les 9.15 hores
Lloc: Casa consistorial (despatx del batle)
ASSISTENTS:
 Sr. Gregorio Estarellas Mas, batle
 Sr. Jaume J. Oliver Vallés
 Sra. Lucía Escribano Alés
 Sr. Jaume Tomàs Oliver
 Sr. Lluis Segura Seguí
 Sr. Bernadí Vives Cardona
 Sr. Miquel Àngel Serra Teruel
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
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 6 de febrer, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i s’aprova per
unanimitat.
PRÒRROGA DE CONVENI AMB L’INTRESS
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a l’adopció de l’acord per adoptar el ferm compromís de
mantenir la vigència del conveni amb l’INTRESS per a la prestació del Servei d’atenció a
persones amb discapacitat en el Centre Molí d’en Gaspar i la proposta.
I.

L’Institut de Treball Social i Serveis Socials (INTRESS) manté subscrit un conveni
amb l’Ajuntament de Llucmajor, formalitzat en data 30/12/2003, per a la col·laboració
en el manteniment de serveis d’atenció a persones amb discapacitat en el terme
municipal de Llucmajor, i que gestiona els serveis acordats a favor de persones
discapacitades psíquiques, tot fent ús de les instal·lacions del Molí d’en Gaspar.
II. El Consell de Mallorca en el BOIB núm. 157, de 15/12/2018, va publicar la
convocatòria del primer Concert social del servei ocupacional per a persones amb
discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament, inclosos a la Xarxa pública de
serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca. Per accedir a aquest concert,
s’exigeix que les entitats que hi pretenguin optar, acreditin la disponibilitat de l’espai
físic on s’hagi de prestar el servei, almenys durant un període no inferior a la vigència
del concert, la qual està prevista que acabi en els mesos de març/abril de 2021.
III. A conseqüència de l’anterior l’INTRESS, amb RGE núm. 2018017264, de 26 de
desembre, va sol·licitar una certificació o carta de reconeixement on s’indiqués que el
conveni signat l’any 2003 continua vigent en l’actualitat, d’acord amb la seva clàusula
cinquena, i que es renova anualment, llevat de denúncia expressa per qualsevol de
les parts.
IV. En data 08/01/2019 el secretari de la corporació va emetre un certificat en els termes
sol·licitats per l’INTRESS. No obstant això, la cap de servei de la Direcció Insular de
Persones amb Discapacitat, en data 30/01/2019 ha comunicat que la Comissió
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Avaluadora del Concert, en reunió de data 24/01/2019 no ha acceptat com a vàlida la
justificació de la pròrroga del conveni aportada per l’INTRESS, i demana una
certificació de l’Ajuntament en la que s’indiqui que el Conveni continua vigent i que
per part de l’Ajuntament existeix la voluntat de continuar-lo prorrogant fins a l’abril de
2021.
Atès que es considera que la labor realitzada en el centre del Molí d’en Gaspar per
l’INTRESS en la prestació d’aquest servei és del tot satisfactòria i essencial per a l’adequada
atenció d’aquestes persones, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat
s’adopta el següent acord:
Primer. Adoptar el ferm compromís de mantenir la vigència del Conveni amb
l’INTRESS per a la prestació del Servei d’atenció a persones amb discapacitat del terme
municipal de Llucmajor, com a mínim, fins al mes d’abril de 2021.
Segon. Comunicar aquest acord a l’INTRESS i a la Direcció Insular de Persones
amb Discapacitat.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE PALMA
Seguidament es veu el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palma i l’Ajuntament
de Llucmajor en motiu del carnaval de s’Arenal 2019.
En conseqüència s’adopta per unanimitat l’acord següent:
Primer. Aprovar, en els mateixos termes en què es redacta a l’expedient, el Conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament de Palma i l’Ajuntament de Llucmajor en motiu del
carnaval de s’Arenal 2019.
Segon. Facultar el regidor de l’Àrea d’Atenció Ciutadana a s’Arenal per firmar els
documents necessaris per a l’execució del present acord.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL DE MALLORCA
A continuació es veu l’expedient relatiu a l’aprovació del conveni de col·laboració amb el
Consell de Mallorca per dur a terme actuacions d’inversió i la proposta.
El Consell Executiu del Consell de Mallorca, en sessió de 4 de juliol de 2018, va aprovar la
convocatòria de subvencions 2018-2019 per dur a terme obres d’inversió de competència
municipal i l’adquisició de vehicles i immobles per al prestació de serveis de competència
municipal.
Que l’Ajuntament de Llucmajor va sol·licitar una subvenció per als següents projectes:
- obra de supressió de barreres arquitectòniques en el carrer Constitució, 6
- adquisició d’immoble per a destinar-lo a activitats turístiques i culturals.
Que en data 5 de desembre de 2018 el Consell Executiu del Consell de Mallorca, va aprovar i
concedir a l’Ajuntament de Llucmajor les dues subvencions abans esmentades per un import
global de 136.515,00 €.
En conseqüència i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer.- Aprovar, en els mateixos termes en què es redacta a l’expedient, el Conveni
de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Llucmajor per dur a terme
actuacions d’inversió (obres, adquisició de vehicles i d’immobles).
Segon.- Facultar al batle per firmar els documents necessaris per a l’execució del
present acord.
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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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