
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 27 /2020
Caràcter: ordinària
Data: 15 de juliol 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
 Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló
 Sra.Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari.

ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sr. Simó Adrover Llompart
 Sr. Gabriel Rojo Rodríguez
 Sr. José M. Pastor Cantallops

ABSENTS:
 Sr. Guillermo Roig Mascarò, excusa la seva assistència.

El  Sr.  Ginés  Sáez  González  s’incorpora  com  a  assistent  no  membre,  una  vegada
començada la sessió.

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

DACIÓ  DE  COMPTE  RELATIVA  A  UNA  FARMÀCIA  DE  24  HORES  AL  T.M  DE
LLUCMAJOR
Tot seguit es dóna compte de l’escrit del director general de Prestacions i farmàcia, en el
que s’informe que la petició de l’Ajuntament de Llucmajor de comptar amb un servei de
farmàcia  24  hores,  ha  estat  traslladada  al  Col·legi  Oficial  de  Farmacèutics  de  les  Illes
Balears,  per  ser  l’òrgan competent  per conèixer  d’aquest  assumpte i  els membres de la
Junta es donen per assabentats. 

BASES DEL CONCURS INFANTIL DE DIBUIX «EL MEU CASTELL MÀGIC» EN MOTIU 
DE LES FESTES DE S’ESTANYOL 2020
ANTECEDENTS I FONAMENTS
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I. L’art.  48 de la Constitució Espanyola de 1978 estableix que els poders públics han de
promoure  les  condicions  per  a  la  participació  lliure  i  eficaç  de  la  joventut  en  el
desenvolupament polític, social, econòmic i cultural.

II. L’article 10.1.d de la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de joventut, estableix que, sense
prejudici  d’altres competències  que  l’ordenament  jurídic  els  pugui  atribuir,  correspon als
ajuntaments dur  a  terme activitats  culturals,  esportives  i  d’ocupació  del  temps lliure  del
jovent del municipi.

III. La  Llei  7/1985,  reguladora  de  les  bases  de  règim  local,  estableix,  segons  la  nova
redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local, com a competències pròpies dels ajuntaments, en els articles 25.2.I i
25.2.m respectivament, les de promoció de l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del
temps lliure i de promoció de la cultura i equipament culturals.

IV. En data 18 de setembre de 2018 mitjançant el Decret 5047/2018 es varen aprovar els
plecs  de  clàusules  administratives  i  tècniques  del  Servei  de  Dinamització  Jove.  Aquest
document  estipula, en  el  seu  punt  4,  apartat  4.2,  subapartat  d,  que  l’esmentat  Servei
disposarà  d’un  pressupost  mensual  per  a  activitats  en  forma  de  material,  talleristes,
adquisició de material no fungible i altres possibles despeses.

V. Des de l’Àrea de Joventut s’ha detectat l’interès que desperta entre els nins i les nines la
participació  en  concursos  de  dibuix  que  permetin  plasmar  els  seus  desitjos  i  il·lusions.
D’altra banda, la situació de nova normalitat derivada de la pandèmia del COVID-19 dóna
lloc a que les situacions en les que els nins i les nines duen a terme activitats col·lectives de
caire socioeducatiu són limitades per  la qual  cosa,  amb la fòrmula d’aquest  concurs,  es
potencia que des de casa duguin a terme una activitat creativa que després podran donar a
conèixer al temps que participen en un concurs els premis del qual reverteixen en el comerç
local, en aquest cas, en els establiments comercials de la branca de papereria del nucli urbà
de Llucmajor. 

La interventora explica que el personal de l’Ajuntament fa la feina que havia de fer l’empresa
que es te contractada. Demana que no es torni contractar aquest servei i, que es presti amb
recursos propis. El Sr.   Simó Adrover contesta que ja esta previst no tornar externalitzar
aquest servei.

Tot seguit, una vegada acabades les intervencions i en conseqüència se sotmet el fons de
l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. . Encarregar a l’Àrea de Joventut l’organització del concurs de dibuix EL MEU
CASTELL MÀGIC entorn a les festes de s’Estanyol 2020 i al Servei de Dinamització Jove en
concret  el  destí  de  90  euros  per  cobrir  les  despeses  derivades  dels  premis  (tres  vals
decompra  de  30  euros  cadascun  en  comerços  locals)  tal  com  contemplen  les  bases
delconcurs.  Aquesta  quantitat  se  carregarà  al  pressupost  d’activitats  del  Servei  de
DinamitzacióJove tal com es preuve al punt 4, apartat 4.2, suapartat b del plec de clàusules
administratives i tècniques que regeix l’esmentat servei.
Segon. Aprovar les bases del concurs de dibuix EL MEU CASTELL MÀGIC en els mateixos
termes que apareixen redactades a l'expedient.
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En aquests moments s’incorpora a la sessió  el Sr.  Ginés Sáez.

BASES DEL CONCURS D’AUTOFOTOGRAFIES «PETIT GEGANT COMERÇ I JO» 
FESTES SANTA CÀNDIDA LLUCMAJOR 2020
ANTECEDENTS I FONAMENTS

I. L’art.  48 de la Constitució Espanyola de 1978 estableix que els poders públics han de
promoure  les  condicions  per  a  la  participació  lliure  i  eficaç  de  la  joventut  en  el
desenvolupament polític, social, econòmic i cultural.

II. L’article 10.1.d de la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de joventut, estableix que, sense
prejudici  d’altres competències  que  l’ordenament  jurídic  els  pugui  atribuir,  correspon als
ajuntaments dur  a  terme activitats  culturals,  esportives  i  d’ocupació  del  temps lliure  del
jovent del municipi.

III. La Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, estableix, segons la nova redacció
donada  per  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i  sostenibilitat  de
l’Administració local, com a competències pròpies dels ajuntaments, en els articles 25.2.I i
25.2.m respectivament, les de promoció de l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del
temps lliure i de promoció de la cultura i equipament culturals.

IV. Des de l’Àrea de Joventut s’ha detectat l’interès que desperta entre la ciutadania, en
general,  i  entre  el  jovent,  en particular,  la  realització  d’autofotografies  o  selfies   davant
establiments,  llocs  o  situacions  que  desperten  interès  essent  aquesta  una  forma  de
promoció social.  Per aquest motiu, i de forma conjunta amb la regidoria de comerç, s’ha
considerat adient organitzar un concurs d’aquest tipus de fotografies, assequible al públic en
general,  i  que conjugui  elements d’identitat  de Llucmajor,  com són els  gegants,  el  petit
comerç i les xarxes socials. 

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.
Primer.  Encarregar  a l’Àrea de Joventut l’organització del  concurs d’autofografies PETIT
GEGANT COMERÇ I JO en el marc de les festes de Santa Càndida de Llucmajor 2020 i el
destí  de  100  euros   amb càrrec  a  la  partida  020000/4312/2269900 (despeses  diverses
marcats i comerç) per cobrir les despeses derivades del premi (un val de compra de 100
euros al comerç seleccionat per la persona guanyadora d’entre els establiments adherits a la
campanya) tal com contemplen les bases del concurs. 
Segon. Aprovar les bases del concurs d’autofografies PETIT GEGANT COMERÇ I JO  en
els mateixos termes que apareixen redactades a l'expedient.

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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