ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 2 /2020
Caràcter: ordinària
Data: 15 de gener de 2020
Horari: de les 11 a les 11.45 hores
Lloc: Casa consistorial (despatx del batle)
ASSISTENTS:
 Sr. Eric Jareño Cifuentes, batle
 Sra. Noemí Getino Pérez
 Sr. Alexandro Gaffar
 Sr. Guillermo Roig Mascarò
 Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló
 Maties Veny Orell, interventor accidental
 Miquel Vidal Salvá, departament de Secretaria
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sra. Maria del Pilar Bonet Escalera
 Sr. Simó Adrover Llompart
 Sr. Ginés Sáez González
 Sr. Eloy Crusat Horrach
 Sr. José M. Pastor Cantallops
 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 8 de gener de 2020, la qual queda damunt la taula.
El Sr. Miquel Vidal abandona la sessió en aquests moments.
CONVENI AMB L’INSTITUT D’ESTUDIS BALEÀRICS PER CURSOS I TALLERS DE
LLENGUA CATALANA D’OCTUBRE DE 2019 – GENER DE 2020 I FEBRER – MAIG
2020
Es veu el conveni de col·laboració entre l’Institut d’Estudis Baleàrics i l’Ajuntament de
Llucmajor per organitzar cursos i tallers de llengua catalana en les convocatòries d’octubre
de 2019 - gener de 2020 i febrer-maig de 2020.
Els cursos que l’Ajuntament té interès d’oferir són els següents:
Convocatòria d’octubre 2019 – gener 2020
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-

Un curs semipresencial de nivell B2. El nombre mínim d’alumnes per curs és de 15, i
el màxim de 30. El nombre d’hores és de 35, distribuïdes en una classe setmanal de
dues hores i mitja, el dijous de 18.00 a 20.30 h, al CEIP Rei Jaume III.

-

Un curs semipresencial de nivell C1. El nombre mínim d’alumnes per curs és de 15, i
el màxim de 30. El nombre d’hores és de 35, distribuïdes en una classe setmanal de
dues hores i mitja, el dimecres de 18.00 a 20.30 h, al CEIP Rei Jaume III.

Convocatòria de febrer – maig 2020
-

Un curs presencial de nivell B1. El nombre mínim d’alumnes per curs és de 15, i el
màxim de 30. El nombre d’hores és de 80, distribuïdes en tres classes setmanals de
dues hores, el dilluns, dimecres i dijous, de 18.00 a 20.00 h, al CEIP Rei Jaume III.

-

Un curs semipresencial de nivell B2. El nombre mínim d’alumnes per curs és de 15, i
el màxim de 30. El nombre d’hores és de 35, distribuïdes en una classe setmanal de
dues hores i mitja, el dimecres de 18.00 a 20.30 h, al CEIP Rei Jaume III.

-

Un curs semipresencial de nivell C1. El nombre mínim d’alumnes per curs és de 15, i
el màxim de 30. El nombre d’hores és de 35, distribuïdes en una classe setmanal de
dues hores i mitja, el dilluns de 18.00 a 20.30 h, al CEIP Rei Jaume III.

-

Un taller de conversa de nivell B2. El nombre mínim d’alumnes per taller és de 15, i
el màxim de 30. El nombre d’hores és de 20, distribuïdes en dues classes setmanals
de dues hores, el dilluns i dimecres de 18.00 a 20.00 h, en un local municipal (Ca ses
Gotleves o el Claustre de Sant Bonaventura).

-

Un taller de conversa de nivell C1. El nombre mínim d’alumnes per taller és de 15, i
el màxim de 30. El nombre d’hores és de 10, distribuïdes en una classe setmanal de
dues hores, el dimarts de 18.00 a 20.00 h, en un local municipal (Ca ses Gotleves o
el Claustre de Sant Bonaventura).

El cost previst per a tots els cursos i tallers és de 13.716 (despeses del professorat), als
quals s’ha de restar l’import total de la matrícula, que abonen els alumnes. Això fa una
previsió de cost total de 7.716 euros.
Aquestes depeses les assumeix en un 50 % l’IEB i en l’altre 50 % l’Ajuntament de Llucmajor.
En conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el
següent acord:
Primer. Aprovar, en els mateixos termes en què apareix redactat a l’expedient, el
conveni de col·laboració entre l’Institut d’Estudis Baleàrics i l’Ajuntament de Llucmajor per
organitzar cursos i tallers de llengua catalana en les convocatòries d’octubre de 2019 - gener
de 2020 i febrer-maig de 2020.
Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per a l’execució del
present acord.
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CONVENI AMB EL CONSELL DE MALLORCA PER DUR A TERME ACTUACIONS
D’INVERSIÓ I PER SUFRAGAR HONORARIS DE REDACCIÓ DE PROJECTES I DE
DIRECCIÓ D’OBRES 2019-2020
Antecedents
Primer.- Per Acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca, de data 10 d’abril de 2019
es va aprovar la convocatòria de subvencions 2019 per dur a terme obres d'inversió de
competència municipal, l'adquisició de vehicles i d'immobles per a la prestació de serveis de
competència municipal, i sufragar honoraris de redacció de projectes i de direcció d'obres.
Segon.- L’Ajuntament de Llucmajor va sol·licitar una subvenció per un import de 139.896,00
€, per a la realització de les següents actuacions:
- Obres de millora de l’accessibilitat en voravies del nucli urbà de Llucmajor (sol·licitud d’una
subvenció per import de 125.749,75 €)
- Adquisició de vehicle per a la Policia Local de Llucmajor (sol·licitud d’una subvenció per
import de 14.146,25 €)
Tercer.- 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 finalitats esmentades, pels un imports següents:
- Obres de millora de l’accessibilitat en voravies del nucli urbà de Llucmajor (per import de
109.747,12 €; atès que l’import de 16.002,63 € correspon a la taxa de gestió de residus i no
es subvencionable )
- Adquisició de vehicle per a la Policia Local de Llucmajor ( per import de 14.146,25 €)
Fonaments jurídics
Primer.- L’ apartat 5.2 de l’Acord del Consell de Mallorca de Concessió de subvencions
2019 per dur a terme obres d'inversió de competència municipal, l'adquisició de vehicles i
d'immobles per a la prestació de serveis de competència municipal, i sufragar honoraris de
redacció de projectes i de direcció d'obres, preveu l’obligació de remetre al Departament de
Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, en el termini d’un mes, comptador des de
la data de la publicació al BOIB de la concessió de la subvenció, un certificat del secretari
municipal d’aprovació per acord/resolució del conveni a subscriure.
Segon.- El conveni té per objecte regular les obligacions, el desenvolupament de les
actuacions i la justificació de les despeses derivades de la subvenció concedida pel Consell
de Mallorca a l'Ajuntament de Llucmajor, per a les actuacions objecte de la convocatòria de
subvencions esmentada.
Tercer.- D’acord amb la resolució de batlia del dia 27 de juny de 2019, publicada al BOIB
número 94, de data 11 de juliol de 2019, la competència per a l’ aprovació d’aquest conveni
és de la Junta de Govern Local, en haver estat delegada l’aprovació d’instruments de
col·laboració amb altres administracions o entitats cíviques a la Junta de Govern Local, quan
no sigui competència del Ple.
En conseqüència se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el
següent acord:
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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
obres d'inversió de competència municipal, l'adquisició de vehicles i d'immobles per a la
prestació de serveis de competència municipal, i sufragar honoraris de redacció de projectes
i de direcció d'obres.
Segon.- Facultar el batle per firmar els documents necessaris per a l’execució del
present acord.
Fora de l’ordre del dia, i després de la preceptiva declaració unànime d’urgència, es veu
l’expedient relatiu a les bases per participar en la XXXVII Rua Llucmajorera 2020
Atès que la XXXVII Rua Llucmajorera se celebrarà el dissabte 22 de febrer de 2020. La
concentració de carrosses, comparses i persones disfressades tindrà lloc entre les 16.30 i
les 17.00 h, al passeig de Jaume III. En cas de mal temps, la Rua es farà l’endemà
diumenge, dia 23, a la mateixa hora.
L’itinerari serà el següent: carrer del Bisbe Taixequet, plaça d’Espanya –per davant
l’Ajuntament– carrers Font, Jaume I, Convent, Orient, Jaume II, Major, Vall i plaça
d’Espanya.
Les inscripcions s’han de fer en el registre general de l’Ajuntament, fins al divendres 14 de
febrer. Seran membres del jurat el batle i un representant de cada partit polític de
l’Ajuntament de Llucmajor, a més del jurat popular, format pel guanyador del Concurs de
Mostradors de Nadal de l’any anterior, un representant dels Quintos de l’any anterior i un
representant dels Quintos d’enguany. El seu veredicte serà inapel·lable )
En conseqüència, se sotmet a votació el fons de l’assumpte i per unanimitat s’adopta el
següent acord:
Únic. Aprovar, en els mateixos termes en què apareixen redactades a l’expedient,
les bases per participar en la XXXVII Rua llucmajorera 2020.
Fora de l’ordre del dia, i després de la preceptiva declaració unànime d’urgència, es veu
l’expedient relatiu a les bases del concurs de cartells «Carnaval de Llucmajor 2020»
Vistes les bases del concurs de Cartells «Carnaval de Llucmajor 2020», on l’Ajuntament de
Llucmajor convoca un concurs per guardonar el millor cartell publicitari destinat a promoure
el CARNAVAL DE LLUCMAJOR 2020.
La finalitat d’aquest concurs es potenciar la creació artística i la participació ciutadana, així
com donar difusió al Carnaval de Llucmajor. El cartell guanyador es farà servir com a cartell
de la Rua de Llucmajor. Eventualment, el cartell segon classificat podrà ser utilitzat per
anunciar la Rueta de Llucmajor.
S’estableixen tres premis, el primer consistirà en 3 bitllets d'avió interilles, el segon i el tercer
consistiran en entrades de cinema.
En conseqüència se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el
següent acord:
Únic. Aprovar, en els mateixos termes en què apareixen redactades a l’expedient,
les bases del Concurs de Cartells «Carnaval de Llucmajor 2020»
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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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