ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 8 /2020
Caràcter: ordinària
Data: 19 de febrer de 2020
Horari: de les 11 a les 11.40 hores
Lloc: Casa consistorial (despatx del batle)
ASSISTENTS:
 Sra. Noemí Getino Pérez, batlessa accidental
 Sr. Guillermo Roig Mascaró
 Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló
 Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sra. Maria del Pilar Bonet Escalera
 Sr. Simó Adrover Llompart
 Sr. Gabriel Rojo Rodríguez
 Sr. Eloy Crusat Horrach



ABSENTS:
Sr. Eric Jareño Cifuentes, batle
Sr. Alexandro Gaffar.

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 12 de febrer de 2020, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ ESTEL DE LLEVANT
Antecedents
I.
Estel de Llevant és una associació sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública,
la missió de la qual és acompanyar amb calidesa les persones per preservar i
millorar la seva salut mental, per a la qual cosa duen a terme, entre d’altres, les
següents accions:
 apoderar les persones usuàries i les seves famílies;
 promoure el seu desenvolupament personal, social i emocional per viure una
vida digna;
 donar visibilitat i rompre barreres que afecten la salut mental;
o impulsar una societat saludable.
II.
L’Associació no disposa a Llucmajor de dependències per dur a terme la seva
activitat, la qual és d’interès general per als veïns de Llucmajor.
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III.

IV.

V.

L’Associació des de l’any 2013 ha dut a terme accions de col·laboració amb
l’Ajuntament de Llucmajor per realitzar activitats similars a les que han de ser objecte
del present conveni.
Aquesta Associació proposa la subscripció d’un conveni de col·laboració amb
l’Ajuntament de Llucmajor per poder utilitzar les instal·lacions municipals destinades
a centres de Serveis Socials, per tal de dur a terme les accions desenvolupades en
el marc del projecte d’inserció laboral, processos d’inserció per a col·lectius
vulnerables per a persones amb malaltia mental, i concretament l’atenció dels
habitants del municipi beneficiaris d’aquest projecte.
En data 03/12/2019, es va emetre el corresponent informe per la Cap del Negociat
de Acció Social de Llucmajor, sense que s’hagi formulat cap objecció al projecte de
conveni.

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 que apareix redactat a l’expedient, el
Conveni de col·laboració amb l’Associació Estel de Llevant per a la inserció laboral de
persones amb discapacitat.
Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per a l’execució del
present acord.
En aquests moments s’incorporen a la sessió com a assistents no membres, la Sra. Maria
del Pilar Bonet Escalera i el Sr. Eloy Crusat Horrach.
Fora de l’ordre del dia, i després de la preceptiva declaració unànime d’urgència, es veu
l’expedient relatiu conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i el president de
l’Associació de Turisme Rural de Llucmajor, per representar l’Ajuntament a les fires de
turisme de Munich i Berlin.
ANTECEDENTS
A)
L’Ajuntament de Llucmajor té interès en participar en la Fira de turisme de Munich
(f.re.e) i en la Fira de Turisme de Berlín (ITB), però en l’actualitat no es disposa de
personal propi amb domini de l’alemany, que pugui assistir a ambdues fires a
representar l’Ajuntament de Llucmajor, i a promocionar el turisme del municipi.
B)
El president de l’Associació Turisme Rural de Llucmajor, Sr. José Luís Sánchez
Téllez, té el domini d’idiomes adequat i coneix els actius i el potencial turístic del
municipi per poder fer una adequada promoció turística de Llucmajor a aquestes
fires.
FONAMENTS DE DRET
I.
Mitjançant el present Conveni l’Ajuntament facilitarà l’assistència del Sr. José Luís
Sánchez Téllez, president de l’Associació Turisme Rural de Llucmajor, a la f.re.e i a
la ITB, perquè pugui realitzar la difusió i promoció dels actius turístics del municipi de
Llucmajor.
II.
Amb la signatura d’aquest Conveni les parts s’obliguen a realitzar les actuacions
establertes a les clàusules segona i tercera del Conveni.
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III.

Aquest Conveni entrarà en vigor el dia de la signatura i acabarà la seva vigència una
vegada finalitzada la participació de l’Ajuntament de Llucmajor a les fires f.re.e i ITB.

En el torn d’intervencions, la interventora objecta que amb aquest Conveni es compti amb
una persona per promocionar les interessos turístics de Llucmajor que té els seus interessos
específics i particulars dins aquest sector, amb la qual cosa la seva tasca dins l’estand
municipal difícilment serà neutral. Per altra banda, també objecte que se sotmeti a aprovació
aquest conveni quan la fira de Munich ja s’està realitzant i ja s’ha pagat una part de les
despeses a les que es refereix el Conveni.
Una vegada acabades les intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació 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 l’Ajuntament de Llucmajor i l’Associació Turisme Rural de Llucmajor per
representar a l’Ajuntament a les Fires de Turisme de Munich i de Berlin.
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.
La batlessa acctal.

El secretari
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