
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 35/2020
Caràcter: ordinària
Data: 23 de setembre de 2020
Horari: de les 11. 05 a les 11.15  hores

L’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, permet
la realització telemàtica de les sessions dels òrgans col·legiats en supòsits que concorrin
situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que
impedeixin  o  dificultin  de  manera  desproporcionada  el  normal  funcionament  del  règim
presencial de les sessions. Per a la validesa de dites sessions s’exigeix que els membres
participants es trobin en territori espanyol.

Arran  de  la  crisi  sanitària  que  s’està  patint,  ocasionada  per  la  pandèmia  internacional
provocada pel  COVID-19,  aquesta sessió es realitza telemàticament i  la localització dels
seus membres participants en territori espanyol ha quedat acreditada davant el secretari de
la corporació mitjançant l’aportació d’una declaració responsable firmada per cada un d’ells,
en la que es fa constar el domicili des d’on es participa en aquesta sessió telemàtica.

En conseqüència, quan són les 11.05 hores de dia 23 de setembre de 2020, després de la
convocatòria prèvia es reuneixen telemàticament les persones que a continuació es detallen,
a l’objecte de realitzar sessió ordinària, en primera convocatòria de la Junta de Govern Local
d’aquest Ajuntament.

ASSISTENTS:
 Sr. Eric Jareño Cifuentes, batle
 Sra. Noemí Getino Pérez
 Sr. Guillermo Roig Mascarò
 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. 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 16 de setembre de 2020, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i 
s’aprova per unanimitat.
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CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  AMB  UN  PROFESSIONAL  DE  L’EDUCACIÓ  EN
L’AMBIT STEAM PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EDUCATIVES D’INTERÈS
GENERAL.

I.  El  Sr.  Daniel  Avià  Rosselló  és  enginyer  tècnic  en  telecomunicacions,  especialitat  en
Telemàtica, i tècnic de projectes de desenvolupament d’aplicacions de serveis socials, i està
interessat en realitzar activitats formatives i educatives de caràcter extraescolar en l’àmbit
STEAM (acrònim de  l’anglès  Science,  Technology,  Engineering,  i  Mathematics),  amb el
propòsit de fomentar el coneixement i l’experimentació dels joves de Llucmajor en els camps
de la ciència, la tecnologia, l’enginyeria, les arts i les matemàtiques.

II. En aquests darrers anys ja han sortit del municipi de Llucmajor diversos estudiants que
han  aconseguit  importants  fites  en  esdeveniments  nacionals  i  internacionals  vinculats  a
l’àmbit STEAM, i es considera d’interès general que des de l’Ajuntament es pugui col·laborar
i facilitar als estudiants llucmajorers la possibilitat de fer camí és  aquesta temàtica.

III. Per poder dur endavant aquesta col·laboració, es necessita disposar d’un espai adequat
en un centre educatiu, per a la qual cosa es compta amb el vistiplau de la direcció del CEIP
Sa Marina.

IV.Com a contraprestació a la disponibilitat d’un espai adequat, el Sr. Avià es compromet a
utilitzar  l’espai  cedit  exclusivament  per  realitzar  activitats  periòdiques  STEAM durant  els
cursos  escolars  2020-2021 i  2021-2022,  sense  interferir  en  el  normal  funcionament  del
centre,  amb grups reduïts de no més de 12 participants, diversos dies a la setmana, de
dilluns a divendres, a partir de les 17 hores, i els dissabtes al matí, amb sessions d’entorn  a
dues hores, de setembre a juny, i s’obliga a dotar l’espai de tot el material necessari per
realitzar les activitats, i que aquest material també estigui disponible per al Centre en horari
lectiu. Entre l’esmentat material hi haurà el mobiliari específic per realitzar activitats STEAM,
pissarra digital amb projector, i ordinador portàtil. Així mateix, tambées compromet a:

-  Realitzar  els  tallers  gratuïts  d’STEAM que acordi  amb el  regidor  delegat  d’Innovació,
especialment amb motiu de les fires, de Nadal, del dia de la Dona, o de projectes educatius
de l’Ajuntament, com els Programes de Qualificació Individual.

- Admetre puntualment, i amb caràcter gratuït, alumnes amb mancança de recursos que li
derivin els Serveis Socials de l’Ajuntament.

-  Col·laborar  amb  l’Ajuntament  en  l’organització  conjunta  d’esdeveniments  STEAM  que
contribueixin a donar visibilitat al municipi de Llucmajor en aquest àmbit.

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

Primer. Aprovar, en els propis termes que apareix redactat a l’expedient, el Conveni
de col·laboració amb el Sr. Daniel Avià per utilitzar una zona reduïda del menjador del CEIP
Sa Marina, fora de l’horari lectiu, per tal de dur a terme accions formatives i d’experimentació
amb els nins i nines del terme municipal de Llucmajor, a partir de 6 anys d’edat, que estiguin
interessats en les àrees de coneixement de la ciència, la tecnologia, l’enginyeria, les arts i
les matemàtiques.

Segon. Notificar el present acord al Sr. Avià, i a la direcció del CEIP Sa Marina.
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Tercer. 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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