
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 34/2020
Caràcter: ordinària
Data: 16 de setembre de 2020
Horari: de les 11 a les 11.30 hores
Lloc: Sala de Plens

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

ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sra. Maria del Pilar Bonet Escalera
 Sr. Simó Adrover Llompart
 Sr. Gabriel Rojo Rodríguez
 Sr. Ginés Sáez González

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

Fora de l'ordre del dia, i després de la preceptiva declaració unànime d'urgència, es veu la
proposta relativa al conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de
Llucmajor per actuacions relatives a la convocatòria consolidada de subvencions per dur a
terme activitats o projectes de participació ciutadana i de suport a l’acció voluntària per a
l’any 2020.

ANTECEDENTS 

I. El conseller executiu del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 
va aprovar la convocatòria de subvencions per dur a terme activitats o projectes de 
participació ciutadana i suport a l’acció voluntària per a l’any 2020, per resolució de 3 de 
març de 2020, modificada  per resolució de 1 de juny de 2020.

II. En el marc d'aquesta convocatòria, es va concedir a l’Ajuntament de Llucmajor una 
subvenció per import de 2.500,00 euros per dur a terme les actuacions següents: 

- Elaboració, de forma participada, del Reglament de participació ciutadana.
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III.  L’objecte del  Conveni   és  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 en el marc de la convocatòria de
subvencions per  dur  a  terme activitats  o projectes de participació ciutadana i  de
suport a l’acció voluntària per a l’any 2020.
 

IV.  Amb la signatura d’aquest  Conveni  les parts  s’obliguen  al  compliment  de les
obligacions previstes a la convocatòria  de la subvenció esmentada.

En conseqüència, se sotmet el  fons de l’assumpte a votacio i per unanimitat s’adopta el
següent acord:

Primer.  Aprovar, en els propis termes que es redacta a l’expedient, el Conveni de 
col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Llucmajor per actuacions 
relatives a la convocatòria consolidada de subvencions per dur a terme activitats o 
projectes de participació ciutadana i de suport a l’acció voluntària per a l’any 2020.

Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per executar el present 
acord.

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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