
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.:40 /2020
Caràcter: ordinària
Data: 21 d’octubre de 2020
Horari: de les 11.30 a les 11.45 hores (segona convocatòria)
Lloc: Sala de plens

ASSISTENTS:
 Sr. Eric Jareño Cifuentes, batle
 Sra. Noemí Getino Pérez
 Sr. Guillermo Roig Mascarò
 Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló
 Sr. José M. Pastor Cantallops
 Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari.

ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sr. Ginés Sáez González
 Sra. Marial del Pilar Bonet Escalera
 Sr. Gabriel Rojo Rodríguez
 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 14 d’octubre de 2020, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.

CONVENI AMB L’ENTITAT ASSOCIACIÓ ALZINÀIRES. PRESSUPOST GENERAL 2020
DEL DEPARTAMENT DE CULTURA.

El Pressupost General de l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici  2020 contempla, en el
seu capítol  IV  de transferències corrents,  la  dotació pressupostària de les subvencions
nominatives de l’àrea de cultura.

D’acord amb l’apartat 2a) de l’article 22 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, General de
Subvencions  on  es  regula  la  concessió  de  forma  directa  de  les  subvencions  previstes
nominativament en els Pressuposts Generals de les entitats locals, en els termes recollits en
els convenis i en la normativa reguladora de subvencions.

D’acord amb l’Annex I del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Llucmajor de
l’exercici 2020 on es contemplen els distints beneficiaris de subvencions nominatives, en el
punt 2A d’atorgament de subvencions pel procediment d’adjudicació directa amb l’objectiu
estratègic de foment de la cultura. 
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En conseqüència, i atès que no hi ha intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació
i per unanimitat s’adopta el següent Acord:

Primer.  Aprovar el conveni regulador de la subvenció en els mateixos termes que
apareixen redactats en l’expedient  per a l’entitat  Associació Alzinàires i per un import de
1.500€.

Segon. Notificar la present resolució a l’interessat als efectes procedents.

CONVENI AMB L’ENTITAT FUNDACIÓ TONI CATANY. PRESSUPOST GENERAL 2020
DEL DEPARTAMENT DE CULTURA.

El Pressupost General de l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici  2020 contempla, en el
seu capítol  IV  de transferències corrents,  la  dotació pressupostària de les subvencions
nominatives de l’àrea de cultura.

D’acord amb l’apartat 2a) de l’article 22 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, General de
Subvencions  on  es  regula  la  concessió  de  forma  directa  de  les  subvencions  previstes
nominativament en els Pressuposts Generals de les entitats locals, en els termes recollits en
els convenis i en la normativa reguladora de subvencions.

D’acord amb l’Annex I del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Llucmajor de
l’exercici 2020 on es contemplen els distints beneficiaris de subvencions nominatives, en el
punt 2A d’atorgament de subvencions pel procediment d’adjudicació directa amb l’objectiu
estratègic de foment de la cultura. 

En conseqüència, i atès que no hi ha intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació
i per unanimitat s’adopta el següent Acord:

Primer. Aprovar el conveni regulador de la subvenció en els mateixos termes que
apareixen redactats en l’expedient per a l’entitat  Fundació Toni Catany i per un import de
20.000€.

Segon. Notificar la present resolució a l’interessat als efectes procedents.

Fora de l'ordre del dia, i després de la preceptiva declaració unànime d'urgència, es veu la
proposta  relativa  al  conveni  amb  l’Entitat  Projecte  Home.  pressupost  general  2020  del
departament d’acció social.

El Pressupost General de l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici  2020 contempla, en el
seu capítol  IV  de transferències corrents,  la  dotació pressupostària de les subvencions
nominatives de l’àrea d’acció social.

D’acord amb l’apartat 2a) de l’article 22 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, General de
Subvencions  on  es  regula  la  concessió  de  forma  directa  de  les  subvencions  previstes
nominativament en els Pressuposts Generals de les entitats locals, en els termes recollits en
els convenis i en la normativa reguladora de subvencions.

D’acord amb l’Annex I del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Llucmajor de
l’exercici 2020 on es contemplen els distints beneficiaris de subvencions nominatives, en el
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punt 2A d’atorgament de subvencions pel procediment d’adjudicació directa amb l’objectiu
estratègic d’acció social. 

En conseqüència, i atès que no hi ha intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació
i per unanimitat s’adopta el següent Acord:

Primer. - Aprovar el conveni regulador de la subvenció en els mateixos termes que
apareixen redactats en l’expedient per a l’entitat Projecte Home i per un import de 10.000€.

Segon.  – Notificar la present resolució a l’interessat als efectes procedents.

Fora de l'ordre del dia, i després de la preceptiva declaració unànime d'urgència, es veu la
proposta relativa al  conveni  amb l’Entitat  Associació d’Ajuda a l’Acompanyant  del  Malalt
( ADDA). pressupost general 2020 del departament d’acció social.

El Pressupost General de l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici  2020 contempla, en el
seu capítol  IV  de transferències corrents,  la  dotació pressupostària de les subvencions
nominatives de l’àrea d’acció social.

D’acord amb l’apartat 2a) de l’article 22 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, General de
Subvencions  on  es  regula  la  concessió  de  forma  directa  de  les  subvencions  previstes
nominativament en els Pressuposts Generals de les entitats locals, en els termes recollits en
els convenis i en la normativa reguladora de subvencion.

D’acord amb l’Annex I del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Llucmajor de
l’exercici 2020 on es contemplen els distints beneficiaris de subvencions nominatives, en el
punt 2A d’atorgament de subvencions pel procediment d’adjudicació directa amb l’objectiu
estratègic d’acció social. 

En conseqüència, i atès que no hi ha intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació
i per unanimitat s’adopta el següent Acord:

Primer. - Aprovar el conveni regulador de la subvenció en els mateixos termes que
apareixen redactats en l’expedient  per a l’entitat  Associació d’ajuda a l’acompanyant del
malalt (ADDA) i per un import de 10.000€.

Segon. – Notificar la present resolució a l’interessat als efectes procedents.

Fora de l'ordre del dia, i després de la preceptiva declaració unànime d'urgència, es veu la
proposta  relativa  al  conveni  amb  l’Entitat  Projecte  Jove.  pressupost  general  2020  del
departament d’acció social.

El Pressupost General de l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici  2020 contempla, en el
seu capítol  IV  de transferències corrents,  la  dotació pressupostària de les subvencions
nominatives de l’àrea d’acció social.

D’acord amb l’apartat 2a) de l’article 22 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, General de
Subvencions  on  es  regula  la  concessió  de  forma  directa  de  les  subvencions  previstes
nominativament en els Pressuposts Generals de les entitats locals, en els termes recollits en
els convenis i en la normativa reguladora de subvencions.
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D’acord amb l’Annex I del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Llucmajor de
l’exercici 2020 on es contemplen els distints beneficiaris de subvencions nominatives, en el
punt 2A d’atorgament de subvencions pel procediment d’adjudicació directa amb l’objectiu
estratègic d’acció social. 

En conseqüència, i atès que no hi ha intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació
i per unanimitat s’adopta el següent Acord:

Primer. - Aprovar el conveni regulador de la subvenció en els mateixos termes que
apareixen redactats en l’expedient per a l’entitat Projecte Jove i per un import de 10.000€.

Segon. – Notificar la present resolució a l’interessat als efectes procedents.

Fora de l'ordre del dia, i després de la preceptiva declaració unànime d'urgència, es veu la
proposta relativa al conveni amb l’Entitat Mater Misericordiae. pressupost general 2020 del
departament d’acció social.

El Pressupost General de l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici  2020 contempla, en el
seu capítol  IV  de transferències corrents,  la  dotació pressupostària de les subvencions
nominatives de l’àrea d’acció social.

D’acord amb l’apartat 2a) de l’article 22 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, General de
Subvencions  on  es  regula  la  concessió  de  forma  directa  de  les  subvencions  previstes
nominativament en els Pressuposts Generals de les entitats locals, en els termes recollits en
els convenis i en la normativa reguladora de subvencions.

D’acord amb l’Annex I del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Llucmajor de
l’exercici 2020 on es contemplen els distints beneficiaris de subvencions nominatives, en el
punt 2A d’atorgament de subvencions pel procediment d’adjudicació directa amb l’objectiu
estratègic d’acció social. 

En conseqüència, i atès que no hi ha intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació
i per unanimitat s’adopta el següent Acord:

Primer - Aprovar el conveni regulador de la subvenció en els mateixos termes que
apareixen redactats  en l’expedient  per  a  l’entitat  Mater  Misericordiae i  per  un import  de
10.000€.

Segon – Notificar la present resolució a l’interessat als efectes procedents.

Fora de l'ordre del dia, i després de la preceptiva declaració unànime d'urgència, es veu la
proposta  relativa  al  conveni  amb  l’Entitat  Fons  Mallorquí  de  Solidaritat  i  Cooperació.
pressupost general 2020 del departament d’acció social.

El Pressupost General de l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici  2020 contempla, en el
seu capítol  IV  de transferències corrents,  la  dotació pressupostària de les subvencions
nominatives de l’àrea d’acció social.

D’acord amb l’apartat 2a) de l’article 22 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, General de
Subvencions  on  es  regula  la  concessió  de  forma  directa  de  les  subvencions  previstes
nominativament en els Pressuposts Generals de les entitats locals, en els termes recollits en
els convenis i en la normativa reguladora de subvencions.
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D’acord amb l’Annex I del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Llucmajor de
l’exercici 2020 on es contemplen els distints beneficiaris de subvencions nominatives, en el
punt 2A d’atorgament de subvencions pel procediment d’adjudicació directa amb l’objectiu
estratègic d’acció social. 

En conseqüència, i atès que no hi ha intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació
i per unanimitat s’adopta el següent Acord:

Primer. - Aprovar el conveni regulador de la subvenció en els mateixos termes que
apareixen redactats en l’expedient per a l’entitat Fons Mallorquí de solidaritat i cooperació i
per un import de 10.000€.

Segon. – Notificar la present resolució a l’interessat als efectes procedents.

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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