ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 19 /2020
Caràcter: ordinari
Data: 13 de maig de 2020
Horari: de les 11 a les 11.15 hores.
L’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, permet la
realització telemàtica de les sessions dels òrgans col·legiats en supòsits que concorrin situacions
excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o
dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les
sessions. Per a la validesa de dites sessions s’exigeix que els membres participants es trobin en
territori espanyol.
Arran de la crisi sanitària que s’està patint, ocasionada per la pandèmia internacional provocada
pel COVID-19, aquesta sessió es realitza telemàticament i la localització dels seus membres
participants en territori espanyol ha quedat acreditada davant el secretari de la corporació
mitjançant l’aportació d’una declaració responsable firmada per cada un d’ells, en la que es fa
constar el domicili des d’on es participa en aquesta sessió telemàtica.
En conseqüència, quan són les 11 hores de dia 13 de maig de 2020, després de la convocatòria
prèvia es reuneixen telemàticament les persones que a continuació es detallen, a l’objecte de
realitzar sessió ordinària, en primera convocatòria de la Junta de Govern Local d’aquest
Ajuntament.
ASSISTENTS:
Sr. Eric Jareño Cifuentes, batle
Sra. Maria francisca Lascolas Rosselló
Sra. Noemi Getino Perez
Sr. Alexandro Gaffar
Catalina Munar Miquel, interventora
i Marc Rigo Manresa, secretari.
ASSISTENTS NO MEMBRES:
Sr. Gabriel Rojo Rodríguez
Sra. Maria del Pilar Bonet Escalera
Sr. Simó Adrover Llompart
Sr. Ginés Sàez Gonzàlez
Sr. Eloy Crusat Horrach
Sr. José Miguel Pastor Cantallops
Sr. Raul Dominguez Martin
El Sr, Guillermo Roig Mascaró, 3r tinent de batle s’incorpora a la sessio 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 6 de maig de 2020, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i s’aprova per
unanimitat.
PROJECTE D’EXECUCIO DE LES OBRES DE «MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT EN
VORAVIES DEL NUCLI DE LLUCMAJOR».
Mitjançant Acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca, de data 11 de desembre de 2019,
s’ha aprovat la concessió d’una subvenció a l’ajuntament de Llucmajor, per a les obres de «Millora
de l’accessibilitat en voravies del nucli urbà de Llucmajor”, per un import de 109.747,12 € (IVA

inclòs), i amb una aportació de l’Ajuntament de 16.002,63 € (IVA inclòs) atès que aquest import
correspon a la taxa de gestió de residus i no es subvencionable.
Vist l’anterior i el projecte tècnic de les obres referenciades, redactat i signat per l’Enginyer
Municipal, José A. Villalobos Mauri, i l’Arquitecte Tècnic Municipal, Patrick Just, i vista l’acta de
replanteig previ de les obres signada per l’Enginyer Municipal, José A. Villalobos Mauri; en virtut
de les competències atribuïdes per l'article 21.1.o) de la Llei 7/85, de Bases de Règim Local i la
Resolució de Batlia de delegació d'atribucions en favor de la Junta de Govern Local, de
27.06.2019, tenc a bé proposar a la Junta de Govern Local l'adopció del següent:
Tot seguit, atès que no hi ha intervencions i en conseqüència se sotmet el fons de l’assumpte a
votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Unic.- Aprovar el projecte d'execució de les obres de «Millora de l'accessibilitat en voravies
del nucli urbà de Llucmajor», redactat per l’Enginyer Municipal, José A. Villalobos Mauri, i
l’Arquitecte Tècnic Municipal, Patrick Just, amb un pressupost d'execució de 125.749,75 €
(imposts i taxes inclosos).
ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
En l’assessorament al batle en assumptes de la seva competència, Noemí explica que té intenció
de reobrir els mercats ambulants, després que l'ordre ministerial de dissabte passat faculti els
ajuntaments a fer-ho, encara que amb determinades restriccions. El problema és que la
Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius dia 25 de març va dictar unes
instruccions per al manteniment dels mercats de productes alimentaris, i hi ha dubtes si les
restriccions de dita instrucció s'han d'aplicar en la implantació de les fases de desescalada. S'ha
fet una consulta a la Conselleria, i caldrà esperar quina és la resposta.
Un cop acabats els assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta.

