
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.:39 /2020
Caràcter: ordinària
Data: 14 d’octubre de 2020
Horari: de les 11 a les 11.40 hores
Lloc: Sala de plens

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

ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sr. Ginés Sáez González
 Sr. Raúl Domínguez Martín

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

RESOLUCIÓ  ANTICIPADA  DEL  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE
L’AJUNTAMENT  DE  LLUCMAJOR  L’ASSOCIACIÓ  DE  PERSONES  MAJORS  I
PENSIONISTES DE LA TERCERA EDAT DE LES BADIES DE LLUCMAJOR.
I. En data 4 de setembre de 2020, el regidor delegat de la Tercera Edat, va remetre un escrit
a  l’Associació  de Persones  Majors  i  Pensionistes  de  la  Tercera  Edat  de  les  Badies  de
Llucmajor, sol·licitant la resolució anticipada i de mutu acord del Conveni de col·laboració
signat entre l’Ajuntament i aquesta Associació en data 7 de febrer de 2018,  a través del qual
s’articula la cessió temporal i gratuïta del local municipal situat al C/ Isaac Peral, 5, de Badia
Gran, atès que arran de la pandèmia internacional provocada per la COVID-19, el Govern de
les Illes Balears ha prohibit l’obertura dels locals socials de la tercera edat, amb la qual cosa,
avui per avui, l’Associació no pot aprofitar el local cedit i per contra, l’Ajuntament necessita
amb urgència  poder  disposar  de  més espais  per  posar   a  disposició  de  la  Conselleria
d’Educació perquè siguin utilitzats com a instal·lacions complementàries de les escoles de la
zona.

II.  En  data  2  d’octubre  de  2020,  el  Sr.  Melchor  Bujosa  Castaño  en  representació  de
l’Associació  de  Persones  Majors  i  Pensionistes  de  la  Tercera  Edat  de  les  Badies  de
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Llucmajor va presentar un escrit manifestant la seva conformitat a la resolució anticipada de
l’esmentat Conveni.

III. Atès que encara que el Conveni amb l’Associació de Persones Majors i Pensionistes de
la Tercera Edat de les Badies de Llucmajor  té una vigència de 4 anys,  prorrogable per
anualitats  successives,  la clàusula  vuitena del  mateix  preveu com a causa de resolució
anticipada, entre d’altres, el mutu acord entre les parts.

En conseqüència se sotmet el  fons de l’assumpte a votació i  per  unanimitat  s’adopta el
següent acord.

Primer. Resoldre anticipadament i de mutu acord el Conveni de col·laboració signat 
entre l’Ajuntament de Llucmajor i l’Associació de Persones Majors i Pensionistes de 
la Tercera Edat de les Badies de Llucmajor, signat en data 7 de febrer de 2018,  
a través del qual s’articula la cessió temporal i gratuïta del local municipal situat al 
C/ Isaac Peral, 5, de Badia Gran.
Segon. Notificar  l’acord  que  s’adopti  a  l’Associació  de  Persones  Majors  i  
Pensionistes de la Tercera Edat de les Badies de Llucmajor.

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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