ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 9/2020
Caràcter: ordinària
Data: 26 de febrer de 2020
Horari: de les 11 a les 11.20 hores
Lloc: sala de juntes del C/ Constitució, 6
ASSISTENTS:
 Sr. Eric Jareño Cifuentes, batle
 Sra. Noemí Getino Pérez
 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. Ginés Sáez González
 Sr. Eloy Crusat Horrach
 Sr. José M. Pastor Cantallops



ABSENTS:
Sr. Alexandro Gaffar (ha escusat l’assistència).
Sr. Guillermo Roig Mascaró (ha escusat l’assistència).

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 19 de febrer de 2020, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per assentiment.
SOL·LICITUD D’UN SERVEI DE FARMÀCIA PERMANENT PER ATENDRE URGÈNCIES
I.
La vigent planta farmacèutica de les Illes Balears, establerta per Resolució del
conseller de Salut de data 06/02/2015, determina les zones farmacèutiques als
efectes d’organitzar els serveis d’urgència de les oficines de farmàcia. En virtut
d’aquesta zonificació, Llucmajor s’emmarca en la zona que engloba els municipis
d’Algaida i Llucmajor.
II.
Per la seva banda, el Catàleg Farmacèutic de les Illes Balears, establert per
Resolució de la Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia, de maig de
2015, assigna al municipi de Llucmajor un total de 13 oficines, que es
distribueixen en cinc a Llucmajor, cinc a s’Arenal, una a Les Palmeres, una a
Puigderrós, i una a Badia Gran.
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III.

IV.

V.

El municipi de Llucmajor compta amb una població resident entorn als 37.000
habitants, la qual s’incrementa de forma molt important durant la temporada
turística. Per altra banda, Llucmajor és el municipi de la Comunitat Autònoma
amb el terme municipal més extens, la qual cosa provoca que les distàncies entre
els distints nuclis de població del terme siguin molt considerables, i amb vies de
comunicació no ràpides en la majoria dels casos.
El fet que la major part dels dies de la setmana no hi hagi cap oficina de farmàcia
(OF) oberta en tot el municipi en servei de 24 h., fa que per atendre les
necessitats urgents de medicaments i altres productes que es dispensen en una
farmàcia, els ciutadans llucmajorers hagin de fer llargs desplaçaments en els
quals el factor temps és molt important.
L’horari mínim d’atenció al públic de les OF es regula en el Decret 92/2000, de 23
de juny, en el qual es determina l’existència d’un servei d’urgència diürn (de 9 a
22 h.) i un servei d’urgència nocturn (de 22 a 9 h.), tots els dies de la setmana en
ambdós casos. Dit Decret assenyala que l’aprovació anual dels serveis
d’urgència correspon a la Conselleria de Salut i Consum, a proposta del Col·legi
oficial de farmacèutics de les Illes Balears, i que durant el servei d’urgència han
de romandre obertes al públic, com a mínim, una OF en servei diürn i una en
servei nocturn.

En conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el
següent acord:
Únic. Sol·licitar a la Direcció General de Prestacions i Farmàcia, de la Conselleria de
Salut i Consum, que s’estableixi de forma permanent en el municipi de Llucmajor una oficina
de farmàcia oberta en torn de 24 hores, ja sigui de forma rotatòria entre les 13 oficines del
terme, o en la forma que la Direcció General consideri millor a efectes organitzatius del
servei.
CONVENI DE
MALLORCA

COL·LABORACIÓ

AMB L’ASSOCIACIÓ

GATICOS

I

PERRETES

ANTECEDENTS
A)
Al municipi de Llucmajor es constata la proliferació de moixos vagabunds que formen
colònies a diferents indrets del terme municipal de Llucmajor. Aquestes colònies de
moixos tenen tendència a créixer de forma excessiva, fet que ocasiona conflictes
veïnals, a causa de les molèsties originades per olors, restes d’aliments, miols del
zel..., molèsties que es veuen incrementades en les èpoques d’aparellament.
B)
Davant aquesta situació i amb l’objectiu d’aconseguir el màxim nivell de protecció i
benestar dels animals, i d’impulsar al mateix temps, a la ciutadania, a una
responsabilitat més elevada i una conducta més cívica a la defensa i preservació
dels animals en general i dels moixos en particular, l’Ajuntament de Llucmajor vol dur
a terme un control sobre les colònies felines existents al municipi, que inclou una
campanya de castració d’aquests animals, per tal de controlar el número d’exemplars
de les colònies.
C)
Atès que l’Ajuntament no disposa de recursos humans propis, per dur a terme
aquesta adequada gestió de les colònies felines, es fa necessari la participació
ciutadana, amb la signatura de convenis de col·laboració amb associacions que
promoguin la defensa del benestar dels animals amb objectius basats en la
participació i la corresponsabilitat ciutadana, per tal de sumar esforços i cercar
sinergies, amb el fi de condicionar les relacions de les persones amb els animals,
permetent una correcta convivència.
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D)

L’Associació Gaticos y Perretes Mallorca, es una entitat sense ànim de lucre, que
comparteix aquests fins de promoure el benestar animal, i la participació ciutadana,
mitjançant el voluntariat, per la qual cosa, l’Ajuntament de Llucmajor vol signar amb
aquesta entitat un conveni de col·laboració en matèria d’actuacions relacionades
amb el control ètic de les colònies felines i la millora del benestar dels animals de
companyia al municipi.

FONAMENTS DE DRET
I.
L’objecte del present Conveni és regular les condicions en les quals s’efectuarà la
col·laboració entre l’Ajuntament i l’esmentada Associació, en actuacions relacionades
amb el control de les colònies felines detectades en el municipi, les quals s’adjunten
en l’Annex I del conveni, com a instrument de col·laboració tècnica que possibiliti el
compromís municipal d’aconseguir la gestió ètica i la seva pacífica convivència amb
els ciutadans i ciutadanes del terme municipal.
II.
Amb la signatura d’aquest Conveni les parts s’obliguen a realitzar les actuacions
establertes a la clàusula segona i tercera del Conveni.
III.
El present Conveni no té caràcter onerós, ja que ambdues parts assumeixen el
caràcter gratuït dels seus compromisos. Per això, l’Associació es compromet a no
percebre cap tipus de benefici econòmic per les tasques derivades del contingut del
present Conveni.
Com a regla general, l’Associació portarà els animals a les clíniques veterinàries de
la seva elecció per a la castració dels exemplars de les colònies, ja que els costos
veterinaris seran satisfets per compte i càrrec de l’Associació.
Per contra, si els trasllats es produeixen dins el marc d’una campanya promoguda
per l’Ajuntament, els membres de l’Associació hauran de portar als animals a les
clíniques veterinàries prèviament designades per l’Ajuntament, ja que el cost
d’aquestes castracions seria assumit per l’Administració.
La interventora comenta que en teoria aquest Conveni és gratuït per a l’Ajuntament, però
tenint en compte que dins les seves clàusules es contempla l’Ajuntament pot promoure
campanyes de castració, supòsit en el qual els costos de veterinaris i altres costos de la
campanya aniran a càrrec de l’Ajuntament, considera que seria convenient que en
l’expedient del conveni hi constés un estudi econòmic on es valorin els costos potencials que
pot assumir l’Ajuntament en cada exercici per aquests conceptes.
El Sr. José M. Pastor també troba a faltar aquest estudi econòmic, i també que en el conveni
es determini quantes campanyes de castració l’Associació preveu dur a terme cada any.
El batle pren nota, i disposa que es faci un estudi econòmic i s’incorpori a l’expedient.
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 Gaticos i Perretes Mallorca, en
matèria d’actuacions relacionades amb el control ètic de les colònies felines i la millora del
benestar dels animals de companyia al municipi.
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.
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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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