
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 34 /2019
Caràcter: ordinària
Data: 18 de setembre de 2019
Horari: de les 11 a les 11.30 hores
Lloc: Casa consistorial (despatx del batle)

ASSISTENTS:
 Sr. Eric Jareño Cifuentes, batle
 Sra. Noemí Getino Pérez
 Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló
 Sr. Maties Veny Orell, interventor accidental
 i Marc Rigo Manresa, secretari.

ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sr. Eloy Crusat Horrach
 Sr. Ginés Sàez Gonzàlez
 Sr. Simó Adrover Llompart 
 Sr. Raúl Domínguez Martín
 Sr. José Miguel Pastor Cantallops

El Sr. Guillermo Roig Mascarò s’incorpora a la sessió 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 11, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i s’aprova per 
unanimitat.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ DEL PROGRAMA BOSCMAJOR IV.
Tot seguit es veu el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i les empreses 
mencionades dins aquest conveni, per dur a terme actuacions que millorin l’ocupabilitat dels/
les alumnes treballadors/es del programa BOSCMAJOR IV.

Amb data  24  d’agost  de  2019  es  publica  al  BOIB  la  resolució  del  conseller  de  Model
Econòmic,  Turisme i  Treball  i  president  del  SOIB,  pel  qual  s’aprova  la  convocatòria  de
subvencions  SOIB  Ocupació  i  Formació  per  a  2019  per  a  presentar  projectes  mixtes
d’ocupació i formació finançada amb fons de Conferència Sectorial.

L’Ajuntament de Llucmajor,  amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat  de les persones  amb
dificultat d’inserció laboral, vol desenvolupar el programa BOSCMAJOR IV l’any 2020-2021.

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  es  redacta  a  l’expedient,  el
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i les empreses mencionades dins
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aquest  conveni, per  dur  a  terme  actuacions  que  millorin  l’ocupabilitat  dels/les  alumnes-
treballadors/es del programa BOSCMAJOR IV 

Segon.- Facultar a la regidora de l’Àrea d’Educació, Ocupació i Cultura per firmar els
documents necessaris per a l’execució del present acord.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ DEL PROGRAMA HORTUSMAJOR.
Tot seguit es veu el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i les empreses 
mencionades dins aquest conveni, per dur a terme actuacions que millorin l’ocupabilitat dels/
les alumnes treballadors/es del programa HORTUSMAJOR.

Amb data  24  d’agost  de  2019  es  publica  al  BOIB  la  resolució  del  conseller  de  Model
Econòmic,  Turisme i  Treball  i  president  del  SOIB,  pel  qual  s’aprova  la  convocatòria  de
subvencions  SOIB  Ocupació  i  Formació  per  a  2019  per  a  presentar  projectes  mixtes
d’ocupació i formació finançada amb fons de Conferència Sectorial.

L’Ajuntament de Llucmajor,  amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat  de les persones  amb
dificultat  d’inserció laboral,  vol  desenvolupar  el  programa «HORTUSMAJOR» l’any 2020-
2021.  

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 es redacta a l’expedient, el Conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i les empreses mencionades dins aquest
conveni, per  dur  a  terme  actuacions  que  millorin  l’ocupabilitat  dels/les
alumnes-treballadors/es del programa HORTUSMAJOR    

Segon.- Facultar a la regidora de l’Àrea d’Educació, Ocupació i Cultura per firmar els
documents necessaris per a l’execució del present acord.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ DEL PROGRAMA LLUCMATOURIST IV.
Tot seguit es veu el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i les empreses 
mencionades dins aquest conveni, per dur a terme actuacions que millorin l’ocupabilitat dels/
les alumnes treballadors/es del programa LLUCMATOURIST IV.

Amb data  24  d’agost  de  2019  es  publica  al  BOIB  la  resolució  del  conseller  de  Model
Econòmic,  Turisme i  Treball  i  president  del  SOIB,  pel  qual  s’aprova  la  convocatòria  de
subvencions  SOIB  Ocupació  i  Formació  per  a  2019  per  a  presentar  projectes  mixtes
d’ocupació i formació finançada amb fons de Conferència Sectorial.

Atès que l’Ajuntament de Llucmajor, amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones
amb dificultat d’inserció laboral, vol desenvolupar el programa LLUCMATOURIST IV l’any
2020-2021.  

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 es redacta a l’expedient, el Conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i les empreses mencionades dins aquest
conveni,  per  a  dur  a  terme  actuacions  que  millorin  l’ocupabilitat  dels/les  alumnes-
treballadors/es del programa LLUCMATOURIST IV.  

Segon.- Facultar a la regidora de l’Àrea d’Educació, Ocupació i Cultura per firmar els
documents necessaris per a l’execució del present acord.
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REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ AL PLAYBACK 2019
Seguidament es veu l’expedient relatiu a l’aprovació del reglament de participació al 
Playback 2019.

Per quart any consecutiu tendrà lloc l’edició del Playback 2019. L’increment de persones que
varen participar a l’edició del 2018 ha comportat la necessitat de disposar d’un reglament
que  estableixi  les  les  categories,  la  modalitat  d’inscripció,  les  característiques  de  les
actuacions i altres aspectes relacionats amb l’organització de l’esdeveniment. 

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 es redacta a l’expedient, el reglament
de participació al Playback 2019. 

En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Guillermo Roig Mascaró.

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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