ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.:44 /2020
Caràcter: ordinària
Data: 25 de novembre de 2020
Horari: de les 11 a les hores 11.30 hores
Lloc: Sala de plens
ASSISTENTS:
 Sr. Eric Jareño Cifuentes, batle
 Sr. Guillermo Roig Mascarò
 Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló
 Sr. Jose Miguel Pastor Cantallops
 Maties Veny Orell, interventor accidental
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sr. Ginés Sáez González
 Sra. Marial del Pilar Bonet Escalera
 Sr. Gabriel Rojo Rodríguez
 Sr. Raul Dominguez Martin
ABSENTS:
 Sra. Noemi Getino Perez (Excusa la seva asisentcia)
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 18 de novembre de 2020, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat dels presents.
CONVENI ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I L’AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR
PEL DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS DEL CATÀLEG D’ACTIVITATS CULTURALS
DEL CONSELL DE MALLORCA DURANT EL PERÍODE COMPRÈS ENTRE L'1 DE
JULIOL DE 2020 I EL 30 DE SETEMBRE DE 2021 AL MUNICIPI DE LLUCMAJOR.
ANTECEDENTS
I. El Consell de Mallorca va aprovar la convocatòria de subvenció pluriannual 20202021 al fons d’activitats del Catàleg d'Activitats Culturals del Consell Insular de
Mallorca (CACIM) per a entitats d'administració local o els organismes públics que en
depenen.(BOIB núm. 191 de 7.11.2020).
II. En el marc d'aquesta convocatòria, l’Ajuntament de Llucmajor ha sol·licitat una
subvenció per a cada una de les tres línies d’ajudes que indica l’esmentada
convocatòria:
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1. Línia 1 - Catàleg d'activitats culturals del Consell de Mallorca referides a les
seccions culturals de teatre i dansa : 10.600€
És programaran actuacions teatrals al claustre de Sant Bonaventura tan a l'auditori
com al pati, com a la resta de nuclis de població del terme.
2. Línia 2 - Catàleg d'activitats culturals del Consell de Mallorca, referides a les
seccions culturals de música, art de carrer, projeccions, exposicions, rutes culturals, cicles
de conferències, activitats per a fomentar la integració lingüística: 10.600€
Dins aquesta línies és programen activitats musicals i infantils.
3. Línia 3 - Catàleg d'activitats culturals del Consell de Mallorca, referides a la secció
cultural d’activitats per fomentar la lectura: 2.750,00€.
Dins aquesta línia és programen contacontes a les dues biblioteques i a l’aula cultura de
Badies.
III. En la clàusula 17 de la convocatòria d’aquesta subvenció s’assenyala que el
Consell de Mallorca i l’Ajuntament beneficiari de la subvenció hauran de signar un
Conveni que té com a finalitat donar suport a les entitats d'administració local o als
organismes públics que en depenen, en la programació d’activitats culturals a l'efecte
d'incentivar i estimular les activitats culturals arreu de l’illa
IV. Amb la signatura d’aquest Conveni les parts s’obliguen al compliment de les
obligacions previstes a la convocatòria de la subvenció esmentada.
V. En data 20 de novembre de 2020, el secretari de la corporació ha emès el seu
respectiu informe preceptiu.
En conseqüència, atès l’exposat anteriorment, 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 entre
el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Llucmajor pel desenvolupament d’activitats del
catàleg d’activitats culturals del Consell de Mallorca durant el període comprès entre l'1 de
juliol de 2020 i el 30 de setembre de 2021 al municipi de Llucmajor.
Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per executar el present
acord.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR I LA
PROPIETAT DE LA FINCA CAPOCORP VELL PER DUR A TERME ACTUACIONS QUE
MILLORIN L’OCUPABILITAT DELS/LES ALUMNES-TREBALLADORS/ES DEL
PROGRAMA LLUCMAJOTOURIST V.
I. Amb data 31 d’octubre de 2020 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 2020 per presentar projectes mixtos
d’ocupació i formació finançada amb fons de Conferència Sectorial.
II. L’Ajuntament de Llucmajor, amb el propòsit de millorar l’ocupabilitat de les persones amb
dificultat d’inserció laboral, vol desenvolupar aquests projectes durant l’any 2021-2022, i
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facilitar que els/les alumnes-treballadors/es participants realitzin les pràctiques professionals
corresponents en empreses del municipi.
III. Aquest conveni té com objectiu la col·laboració amb la propietat de la Finca Capocorp
Vell, on s’ubica un important jaciment arqueològic amb un notable interès turístic, de tal
manera que esdevé una iniciativa d’interès general i social, tant en relació a la promoció del
nostre municipi, on la seva principal font d’ingressos és el sector turístic, com en la
contractació de persones majors de 30 anys desocupades.
IV. - Amb la signatura d’aquest Conveni les parts s’obliguen a:
1. La propietat de la finca Capocorp Vell:
* Visitar el centre de formació per a conèixer les tasques que realitzen els
alumnes/treballadors
* Rebre visites dels alumnes/treballadors a l’empresa, per que aquests puguin conèixer les
sortides laborals del certificat i el funcionament de l’empresa.
* Realitzar una xerrada segons l’experiència de cada empresa. i poder guiar-los en l’exercici
de la professió.
* Contractar un/a treballador/a en la mesura de les seves necessitats i sempre que hi hagi
personal que compleixi el perfil sol·licitat.
2. L’Ajuntament:
* Informar a les diferents entitats de tot el relacionat amb el projecte que pugui ser d’interès
per aquestes.
V. En data 20.11.2020, el personal tècnic de l’Àrea de Formació i Ocupació ha emès
informe favorable a l’aprovació d’aquest conveni.
VI. El secretari de la corporació en data 23 de novembre de 2020 ha emès el seu respectiu
informe preceptiu.
VII. Per altra banda, l’interventor accidental de la Corporació, en data 24 de novembre de
2020 ha emès informe de fiscalització.
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 entre l’Ajuntament de Llucmajor i la propietat de la finca Capocorp
Vell per dur a terme actuacions que millorin l’ocupabilitat dels/les alumnes-treballadors/es
del programa LLUCMATOURIST V.
Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per a l’execució del
present acord.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR I DIVERSES
EMPRESES PER DUR A TERME ACTUACIONS QUE MILLORIN L’OCUPABILITAT
DELS/LES ALUMNES-TREBALLADORS/ES DEL PROGRAMA LLUCMATOURIST V.
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I. Amb data 31 d’octubre de 2020 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 2020 per presentar projectes mixtos
d’ocupació i formació finançada amb fons de Conferència Sectorial.
II. L’Ajuntament de Llucmajor, amb el propòsit de millorar l’ocupabilitat de les persones amb
dificultat d’inserció laboral, vol desenvolupar aquests projectes durant l’any 2021-2022, i
facilitar que els/les alumnes-treballadors/es participants realitzin les pràctiques professionals
corresponents en empreses del municipi.
III. Aquest conveni té com objectiu la col·laboració amb les següents empreses que es
relacionen a continuació del programa Llucmatourist V, perquè és una iniciativa d’interès
general i social, tant en relació a la promoció del nostre municipi, on la seva principal font
d’ingressos és el sector turístic, com a la contractació de persones majors de 30 anys
desocupades
- Bodegas Vi Rei
- Maties Tomàs Cardell
- Bodegas Bordoy
- Can Garra-seca
- Son Mut Nou.
IV. - Amb la signatura d’aquest Conveni les parts s’obliguen a:
1. Les diferents entitats:
* Visitar el centre de formació per a conèixer les tasques que realitzen els
alumnes/treballadors
* Rebre visites dels alumnes/treballadors a l’empresa, per que aquests puguin conèixer les
sortides laborals del certificat i el funcionament de l’empresa.
* Realitzar una xerrada segons l’experiència de cada empresa. i poder guiar-los en l’exercici
de la professió.
* Contractar un/a treballador/a en la mesura de les seves necessitats i sempre que hi hagi
personal que compleixi el perfil sol·licitat.
2. L’Ajuntament:
* Informar a les diferents entitats de tot el relacionat amb el projecte que pugui ser d’interès
per aquestes.
V. En data 20.11.2020, el personal tècnic de l’Àrea de Formació i Ocupació ha emès
informe favorable a l’aprovació d’aquest conveni.
VI. El secretari de la corporació en data 23 de novembre de 2020 ha emès el seu respectiu
informe preceptiu.
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VII. Per altra banda, la interventora de la Corporació, en data 23 de novembre de 2020 ha
emès informe de fiscalització.
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 entre l’Ajuntament de Llucmajor i les entitats Bodegas Vi Rei,
Maties Tomàs Cardell
Bodegas Bordoy, Can Garra-seca i Son Mut Nou. per dur a terme actuacions que millorin
l’ocupabilitat dels/les alumnes-treballadors/es del programa LLUCMATOURIST V.
Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per a l’execució del
present acord.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR I DIVERSES
EMPRESES PER DUR A TERME ACTUACIONS QUE MILLORIN L’OCUPABILITAT
DELS/LES ALUMNES-TREBALLADORS/ES DEL PROGRAMA BOSCMAJOR V
I. Amb data 31 d’octubre de 2020 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 2020 per presentar projectes mixtos
d’ocupació i formació finançada amb fons de Conferència Sectorial.
II. L’Ajuntament de Llucmajor, amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones amb
dificultat d’inserció laboral, vol desenvolupar aquests programes durant l’any 2021-2022,
presentant el projecte “Boscmajor V” el qual pertany al certificat de professionalitat “Activitats
Auxiliars en Conservació i Millora de Forests”, i facilitar que els/les alumnes-treballadors/es
participants realitzin les pràctiques professionals corresponents en empreses del municipi.
III. Aquest conveni té com objectiu la col·laboració amb les següents empreses que es
relacionen a continuació del programa Boscmajor V, perquè és una iniciativa d’interès
general i social pel municipi,en tant que promociona l’ocupabilitat dels joves menors de 30
anys dins l’àmbit forestal:
- Jardineria ànima Verda,S.L.
- Jardineria Mallorquina,S.L
- Isla Centinela,S.L
IV. - Amb la signatura d’aquest Conveni les parts s’obliguen a:
1. Les diferents entitats:
* Visitar el centre de formació per a conèixer les tasques que realitzen els
alumnes/treballadors
* Rebre visites dels alumnes/treballadors a l’empresa, per que aquests puguin conèixer les
sortides laborals del certificat i el funcionament de l’empresa.
* Realitzar una xerrada segons l’experiència de cada empresa. i poder guiar-los en l’exercici
de la professió.
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* Contractar un/a treballador/a en la mesura de les seves necessitats i sempre que hi hagi
personal que compleixi el perfil sol·licitat.
2. L’Ajuntament:
* Informar a les diferents entitats de tot el relacionat amb el projecte que pugui ser d’interès
per aquestes.
V. En data 20.11.2020, el personal tècnic de l’Àrea de Formació i Ocupació ha emès informe
favorable a l’aprovació d’aquest conveni.
VI. El secretari de la corporació en data 23 de novembre de 2020 ha emès el seu respectiu
informe preceptiu.
VII. Per altra banda, la interventora de la Corporació, en data 23 de novembre de 2020 ha
emès informe de fiscalització.
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar, en els mateixos termes que apareix redactat a l’expedient, el
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i les entitats Ànima Verda,S.L,
Jardineria Mallorquina,S.L i Isla Centinela,S.L per dur a terme actuacions que millorin
l’ocupabilitat dels/les alumnes-treballadors/es del programa BOSCMAJOR V.
Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per a l’execució del
present acord.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR I DIVERSES
EMPRESES PER DUR A TERME ACTUACIONS QUE MILLORIN L’OCUPABILITAT
DELS/LES ALUMNES-TREBALLADORS/ES DEL PROGRAMA HORTUSMAJOR II.
I. Amb data 31 d’octubre de 2020 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 2020 per presentar projectes mixtos
d’ocupació i formació finançada amb fons de Conferència Sectorial.
II. L’Ajuntament de Llucmajor, amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones amb
dificultat d’inserció laboral, vol desenvolupar aquests projectes durant l’any 20212022,presentant el programa “HORTUSMAJOR II” el qual pertany al certificat de
professionalitat “Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes“ i facilitar que els/les
alumnes-treballadors/es participants realitzin les pràctiques professionals corresponents en
empreses del municipi.
III. Aquest conveni té com objectiu la col·laboració amb les següents empreses que es
relacionen a continuació del programa Hortusmajor II, perquè és una iniciativa d’interès
general i social pel municipi,en tant que promociona l’ocupabilitat dels joves menors de 30
anys dins l’àmbit professional agrari:
- Jardineria ànima Verda,S.L.
- Jardineria Mallorquina,S.L
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- Isla Centinela,S.L
IV. - Amb la signatura d’aquest Conveni les parts s’obliguen a:
1. Les diferents entitats:
* Visitar el centre de formació per a conèixer les tasques que realitzen els
alumnes/treballadors
* Rebre visites dels alumnes/treballadors a l’empresa, per que aquests puguin conèixer les
sortides laborals del certificat i el funcionament de l’empresa.
* Realitzar una xerrada segons l’experiència de cada empresa. i poder guiar-los en l’exercici
de la professió.
* Contractar un/a treballador/a en la mesura de les seves necessitats i sempre que hi hagi
personal que compleixi el perfil sol·licitat.
2. L’Ajuntament:
* Informar a les diferents entitats de tot el relacionat amb el projecte que pugui ser d’interès
per aquestes.
V. En data 20.11.2020, el personal tècnic de l’Àrea de Formació i Ocupació ha emès
informe favorable a l’aprovació d’aquest conveni.
VI. El secretari de la corporació en data 23 de novembre de 2020 ha emès el seu respectiu
informe preceptiu.
VII. Per altra banda, la interventora de la Corporació, en data 23 de novembre de 2020 ha
emès informe de fiscalització.
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 entre l’Ajuntament de Llucmajor i les entitats Ànima Verda,S.L,
Jardineria Mallorquina,S.L(JARMA) i Isla Centinela,S.L per dur a terme actuacions que
millorin l’ocupabilitat dels/les alumnes-treballadors/es del programa HORTUSMAJOR II.
Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per a l’execució del
present acord.
APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL PROGRAMA SOIB OCUPACIÓ I
FORMACIÓ PER PROJECTES MIXTS D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ PER L’ANY 2020:
PROJECTE HORTUSMAJOR II
ANTECEDENTS I FONAMENTS
1. Exposició de fets
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Per Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei
d'Ocupació de les Illes Balears, de 26 d'octubre de 2020, s'aprova la convocatòria de
subvencions SOIB Ocupació i Formació per a 2020 per presentar projectes mixts d'ocupació
i formació, finançada amb fons de Conferència Sectorial i que pot estar cofinançada pel
Fons Social Europeu, a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil per al període
2014-2020 (BOIB núm. 188, de 31 d’octubre de 2020).
2. Objecte de la convocatòria
L'objecte d'aquesta convocatòria és subvencionar projectes de formació dual, que inclouen
un conjunt d’accions i iniciatives mixtes, formatives i d’ocupació, que tenen per objecte la
qualificació professional dels participants en un règim d’alternança de l’activitat laborar d’una
empresa en el marc del sistema de formació professional per a l’ocupació, d’acord amb el
que estableix el Reial decret 15/29/2012 , de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el
contracte de formació i l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la formació professional
dual i l’Ordre ESS/2013, de 26 de desembre, per la qual es regulen el aspectes formatius del
contracte per a la formació i l’aprenentatge.
Aquesta convocatòria presenta dues línies d’ajuts:
Línia 1: per a joves desocupats majors de 16 anys i menors de 30 anys inscrits en el
Sistema Nacional de Garantia Juvenil
Línia 2: per a desocupats de 30 anys o més.
L’objecte dels programes és millorar les aptituds i les competències professionals de les
persones que hi participen alhora que es duen a terme projectes d’interès general o social.
Els projectes s'han d'executar entre el 1 de maig i el 15 de novembre de 2021.
3. Descripció del projecte i termini d’execució
El projecte HORTUSMAJOR II està dirigit a joves desocupats majors de 16 anys i menors de
30 anys inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil (Línia 1)
El projecte HORTUSMAJOR II El projecte permetrà als alumnes ser contractats amb un
contracte de formació i aprenentatge i obtenir un certificat de professionalitat de nivell 2
AGAO0208 Instal·lació i Manteniment de Jardins i Zones Verdes. També rebran una
formació complementària en: Inserció laboral i tècniques de recerca de feina, foment i
promoció del treball autònom, sensibilització en la igualtat d’oportunitats i anglès A2.
La data d’inici del projecte està prevista pel dia 1 d’octubre del 2021 i la data de finalització
30 de setembre de 2022. El projecte tendrà una durada de 12 mesos, que serà la durada
dels contractes dels alumnes-treballadors. El personal directiu, docent i de suport, per poder
preparar i tancar el projecte, han d’iniciar el contracte quinze dies abans i acabar quinze dies
després.
4. Despeses subvencionables i Quantia de la subvenció
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L’import màxim de la subvenció en cap cas pot superar la quantitat sol·licitada i es destinarà
a sufragar les despeses següents:
Concepte 1. Costs del personal directiu, coordinador i d’administració
Concepte 2. Costs dels contractes dels alumnes-treballadors
Concepte 3. Altres costes de l’operació
Concepte 4. Formació
Segons el pressupost del projecte HORTUSMAJOR II, les quanties so-licitades i les quanties
màximes subvencionables son els següents:

Per tant, el cost pressupostat del projecte serà de 231.115,59€ . L’import màxim
subvencionable per el SOIB és de 222.400,00 € i L’Ajuntament de Llucmajor haurà d’aportar
un total de 8.715,59€.
5. Pagament de la subvenció
D'acord amb l'article 30.4 del Reial decret 694/2017, de 3 de juliol i l’article 17.2 de l’Ordre
de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de 10 d’octubre de 2013 en concordança
amb els apartats 1 i 2 de l’article 37 del Decret Legislatiu 2/2005de 28 de desembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions, modificat per la Llei 18/2016, el pagament
de la subvenció s'ha de fer 100 % a la bestreta en la concessió de la subvenció sense
necessitat de presentar garantia de conformitat.
En conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el
següent acord:
Primer. Aprovació del projecte per al qual se sol·licita la subvenció.
Segon. Aprovació de la disposició de finançament per cobrir la part no
subvencionada pel SOIB ( 8.715,59€).
APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL PROGRAMA SOIB OCUPACIÓ I
FORMACIÓ PER PROJECTES MIXTS D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ PER L’ANY 2020:
PROJECTE BOSCMAJOR V
ANTECEDENTS I FONAMENTS
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1. Exposició de fets
Per Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei
d'Ocupació de les Illes Balears, de 26 d'octubre de 2020, s'aprova la convocatòria de
subvencions SOIB Ocupació i Formació per a 2020 per presentar projectes mixts d'ocupació
i formació, finançada amb fons de Conferència Sectorial i que pot estar cofinançada pel
Fons Social Europeu, a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil per al període
2014-2020 (BOIB núm. 188, de 31 d’octubre de 2020).
2. Objecte de la convocatòria
L'objecte d'aquesta convocatòria és subvencionar projectes de formació dual, que inclouen
un conjunt d’accions i iniciatives mixtes, formatives i d’ocupació, que tenen per objecte la
qualificació professional dels participants en un règim d’alternança de l’activitat laborar d’una
empresa en el marc del sistema de formació professional per a l’ocupació, d’acord amb el
que estableix el Reial decret 15/29/2012 , de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el
contracte de formació i l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la formació professional
dual i l’Ordre ESS/2013, de 26 de desembre, per la qual es regulen el aspectes formatius del
contracte per a la formació i l’aprenentatge.
Aquesta convocatòria presenta dues línies d’ajuts:
Línia 1: per a joves desocupats majors de 16 anys i menors de 30 anys inscrits en el
Sistema Nacional de Garantia Juvenil
Línia 2: per a desocupats de 30 anys o més.
L’objecte dels programes és millorar les aptituds i les competències professionals de les
persones que hi participen alhora que es duen a terme projectes d’interès general o social.
Els projectes s'han d'executar entre el 1 de maig i el 15 de novembre de 2021.
3. Descripció del projecte i termini d’execució
El projecte BOSCMAJOR V està dirigit a joves desocupats majors de 16 anys i menors de
30 anys inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil (Línia 1)
El projecte BOSCMAJOR V permetrà a 10 alumnes ser contractats amb un contracte de
formació i aprenentatge i obtenir un certificat de professionalitat de nivell 1 AGAR0309
Activitats auxiliars en conservació i millora de forests. També rebran una formació
complementària en: Inserció laboral i tècniques de recerca de feina, foment i promoció del
treball autònom, sensibilització en la igualtat d’oportunitats i anglès A1.
La data d’inici del projecte està prevista pel dia 1 d’octubre del 2021 i el projecte tendrà una
durada de 9 mesos, que serà la durada dels contractes dels alumnes-treballadors. El
personal directiu, docent i de suport, per poder preparar i tancar el projecte, han d’iniciar el
contracte quinze dies abans i acabar quinze dies després.
4. Despeses subvencionables i Quantia de la subvenció
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L’import màxim de la subvenció en cap cas pot superar la quantitat sol·licitada i es destinarà
a sufragar les despeses següents:
Concepte 1. Costs del personal directiu, coordinador i d’administració
Concepte 2. Costs dels contractes dels alumnes-treballadors
Concepte 3. Altres costes de l’operació
Concepte 4. Formació
Segons el pressupost del projecte BOSCMAJOR V, les quanties so-licitades i les quanties
màximes subvencionables son els següents:

Per tant,
el cost pressupostat del projecte serà de 169.704,40. L’import màxim
subvencionable per el SOIB és de 166.100 € i L’Ajuntament de Llucmajor haurà d’aportar un
total de 3.604,40€.
5. Pagament de la subvenció
D'acord amb l'article 30.4 del Reial decret 694/2017, de 3 de juliol i l’article 17.2 de l’Ordre
de la consellera d’Eduació, Cultura i Universitats, de 10 d’octubre de 2013 en concordança
amb els apartats 1 i 2 de l’article 37 del Decret Legislatiu 2/2005de 28 de desembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions, modificat per la Llei 18/2016, el pagament
de la subvenció s'ha de fer 100 % a la bestreta en la concessió de la subvenció sense
necessitat de presentar garantia de conformitat.
En conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el
següent acord:
Primer. Aprovació del projecte per al qual se sol·licita la subvenció.
Segon. Aprovació de la disposició de finançament per cobrir la part no
subvencionada pel SOIB ( 3.604,40€).
APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL PROGRAMA SOIB OCUPACIÓ I
FORMACIÓ PER PROJECTES MIXTS D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ PER L’ANY 2020:
PROJECTE LLUCMATOURIST V
ANTECEDENTS I FONAMENTS
1. Exposició de fets
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Per Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei
d'Ocupació de les Illes Balears, de 26 d'octubre de 2020, s'aprova la convocatòria de
subvencions SOIB Ocupació i Formació per a 2020 per presentar projectes mixts d'ocupació
i formació, finançada amb fons de Conferència Sectorial i que pot estar cofinançada pel
Fons Social Europeu, a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil per al període
2014-2020 (BOIB núm. 188, de 31 d’octubre de 2020).
2. Objecte de la convocatòria
L'objecte d'aquesta convocatòria és subvencionar projectes de formació dual, que inclouen
un conjunt d’accions i iniciatives mixtes, formatives i d’ocupació, que tenen per objecte la
qualificació professional dels participants en un règim d’alternança de l’activitat laborar d’una
empresa en el marc del sistema de formació professional per a l’ocupació, d’acord amb el
que estableix el Reial decret 15/29/2012 , de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el
contracte de formació i l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la formació professional
dual i l’Ordre ESS/2013, de 26 de desembre, per la qual es regulen el aspectes formatius del
contracte per a la formació i l’aprenentatge.
Aquesta convocatòria presenta dues línies d’ajuts:
Línia 1: per a joves desocupats majors de 16 anys i menors de 30 anys inscrits en el
Sistema Nacional de Garantia Juvenil
Línia 2: per a desocupats de 30 anys o més.
L’objecte dels programes és millorar les aptituds i les competències professionals de les
persones que hi participen alhora que es duen a terme projectes d’interès general o social.
Els projectes s'han d'executar entre el 1 de maig i el 15 de novembre de 2021.
3. Descripció del projecte i termini d’execució
El projecte LLUCMATOURIST V està dirigit a desocupats de 30 anys o més (Línia 2)
El projecte LLUCMATOURIST V El projecte permetrà als alumnes ser contractats amb un
contracte de formació i aprenentatge i obtenir un certificat de professionalitat de nivell 3
HOTI0108 Promoció Turística Local i Informació al Visitant.. També rebran una formació
complementària en: Inserció laboral i tècniques de recerca de feina, sensibilització en la
igualtat d’oportunitats i alemany A1.
La data d’inici del projecte està prevista pel dia 12 de novembre del any 2021 i la data de
finalització 11 de novembre de 2022. El projecte tendrà una durada de 12 mesos, que serà
la durada dels contractes dels alumnes-treballadors. El personal directiu, docent i de suport,
per poder preparar i tancar el projecte, han d’iniciar el contracte quinze dies abans i acabar
quinze dies després.
4. Despeses subvencionables i Quantia de la subvenció
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L’import màxim de la subvenció en cap cas pot superar la quantitat sol·licitada i es destinarà
a sufragar les despeses següents:
Concepte 1. Costs del personal directiu, coordinador i d’administració
Concepte 2. Costs dels contractes dels alumnes-treballadors
Concepte 3. Altres costes de l’operació
Concepte 4. Formació
Segons el pressupost del projecte LLUCMATOURIST V, les quanties so-licitades i les
quanties màximes subvencionables son els següents:

Per tant, el cost pressupostat del projecte serà de 242.216.79€ . L’import màxim
subvencionable per el SOIB és de 234.400,00 € i L’Ajuntament de Llucmajor haurà d’aportar
un total de 7.816,79€.
5. Pagament de la subvenció
D'acord amb l'article 30.4 del Reial decret 694/2017, de 3 de juliol i l’article 17.2 de l’Ordre
de la consellera d’Eduació, Cultura i Universitats, de 10 d’octubre de 2013 en concordança
amb els apartats 1 i 2 de l’article 37 del Decret Legislatiu 2/2005de 28 de desembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions, modificat per la Llei 18/2016, el pagament
de la subvenció s'ha de fer 100 % a la bestreta en la concessió de la subvenció sense
necessitat de presentar garantia de conformitat.
En conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el
següent acord:
Primer. Aprovació del projecte per al qual se sol·licita la subvenció.
Segon. Aprovació de la disposició de finançament per cobrir la part no
subvencionada pel SOIB ( 7.816,79€)
APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR A LA
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE SUBVENCIONS SOIB REACTIVA 2020
ANTECEDENTS I FONAMENTS
1. Exposició de fets
Per Resolució del Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei
d’Ocupació de les Illes Balears, de 28 de d’agost de 2020, per la qual s’aprova, pel
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procediment d’urgència, la convocatòria extraordinària de subvencions SOIB Reactiva 2020,
la qual es preveu que es cofinanci amb fons de l’FSE en el marc dels Programes Operatius
d’Ocupació Juvenil i Regional 2014-2020, amb fons provinents de l’Estat a través de
Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals i amb fons per afavorir el turisme
sostenible a través de la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible (ITS)

Aquesta convocatòria de subvencions forma part del Pla d'Emergència en favor de
l'ocupació com a resultat de la crisi sanitària de la COVID-19, el qual, a la vegada, forma part
del Pla de Reactivació del Govern de les Illes Balears.
El crèdit assignat a aquesta convocatòria és de vint-i-dos milions dos-cents quaranta-nou mil
euros (22.249.000 €), imputables als pressuposts generals de la CAIB per a l'exercici 2020,
distribuïts de la manera següent:
Línia 1: 5.349.000 €
Línia 2: 6.000.000 €
Línia 3: 10.900.000 €
D’aquest crèdit, al Municipi de Llucmajor li correspondrà:
Municipi

Linia 1

Línia 2

Línia 3

Llucmajor

156.482,93 €

280.783,52 €

353.934,84€

2. Objecte de la convocatòria
L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a
finançar projectes que incloguin la contractació de persones aturades que no puguin inserirse en el mercat laboral a causa de la crisi econòmica com a conseqüència de la COVID-19,
per tal que puguin mantenir les seves competències professionals i millorar l'ocupabilitat.
El programa s'estructura en funció de les peculiaritats del col·lectiu que s'ha d'atendre i de
les fons de finançament, en tres línies d'ajuda:
Línia 1. Dirigida a joves desocupats menors de 30 anys
Línia 2. Dirigida a joves desocupats de 30 anys o més, aturats de llarga durada
Línia 3. Dirigida a la resta de desocupats de 30 anys o més, que no compleixin la condició
d'aturat de llarga durada
Per tal que les entitats locals puguin adaptar millor l'execució dels projectes a les seves
disponibilitats de recursos i espais, i per poder donar cobertura a un major nombre de
persones desocupades, es preveu que el projecte es pugui desenvolupar en un o dos torns
de contractacions de quatre (4) mesos cadascun.
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Els projectes s'han d'executar entre el 16 de novembre de 2020 i el 31 d'agost de 2021,
3. Nombre de llocs de feina sol·licitats a l’Ajuntament de Llucmajor
L’Ajuntament de Llucmajor sol.licita 104 persones en total:

RESUM LLOCS DE FEINA:

4. Forma i termini d’execució
Els projectes s'han d'executar dins el període comprès entre el 16 de novembre de 2020 i el
31 d'agost de 2021 i es poden executar en un o dos torns de contractacions de quatre
mesos cada un. El primer torn s'ha d'iniciar del 16 al 30 de novembre de 2020, i el segon
entre l'1 de febrer i l'1 de maig de 2021.
5. Quantia de la subvenció
El procediment d'adjudicació es farà en dues fases: una primera fase d'adjudicació segons
els imports sol·licitats per les entitats i en funció de l'assignació màxima del repartiment
territorial previst a la convocatòria i una segona fase de repartiment dels possibles
romanents a resultes de la primera fase
L'import màxim subvencionable per a cada lloc ocupat durant 4 mesos és de 9.600 €,
independentment si s'ha cobert amb un contracte o més d'un per al cas de les substitucions.
La quantia de la subvenció que rebran les entitats beneficiàries s'ha de destinar a sufragar
els costs salarials totals incloent la cotització empresarial a la Seguretat Social, per cobrir
durant un màxim de 4 mesos els llocs de feina autoritzats, amb les característiques i per als
grups professionals d'acord amb la resolució de concessió, independentment que siguin
coberts per una o diverses persones.
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L’import a sol·licitar a càrrec del repartiment territorial es de 640.043,90€ i l’import total a
sol·licitar a càrrec del romanents es de 225.131,18€.
Per tant, la subvenció TOTAL sol·licitada al SOIB serà de 865.175,08€.
L’Ajuntament de Llucmajor haurà d’aportar un total de 6.654,10€.
6. Pagament de la subvenció
D'acord amb l'article 37.2 del Decret legislatiu 2/2005, modificat per la Disposició final
novena de la Llei 18/2016, de pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2017, el Consell
de Govern de dia 7 d'agost de 2020, a proposta del conseller de Model Econòmic, Turisme i
Treball, i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, ha autoritzat el pagament
anticipat de la subvenció i ha eximit les persones beneficiàries de presentar garantia (d'acord
amb l'article 25.3.b) del Decret 75/2004, de 27 d'agost.)
El pagament de la subvenció s'ha de fer 100 % a la bestreta sense necessitat de constituir
aval i es tramitarà d'ofici a la concessió de la subvenció
En conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el
següent acord:
Primer. Aprovació del projecte per al qual se sol·licita la subvenció.
Segon. Aprovació de la disposició de finançament per cobrir la part no
subvencionada pel SOIB (6.654,10 €).
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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