
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. 35 /2017
Caràcter: ordinària
Data: 2 de novembre de 2017
Horari: De les 8 a les 9.20 hores
Lloc: sala de juntes de l’edifici municipal del carrer de la Constitució, 6

ASSISTENTS:
 Sr. Bernadí Vives Cardona, batle
 Sr. Jaume J. Oliver Vallés
 Sr. Gregori Estarellas Mas
 Sr. Jaume Tomàs Oliver
 Sr. Lluis Segura Seguí
 Sra. Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari.

ABSENTS:
 Sra. Lucía Escribano Alés
 Sr. Miquel Àngel Serra Teruel

ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sra. Maria Antònia Gil Clar

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 25 d’octubre, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.

CONVENI AMB LA CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ 
Queda damunt la taula pendent d’un millor estudi el conveni de col·laboració amb la
Conselleria  de  Serveis  Socials  i  Cooperació  del  Govern  de  les  Illes  Balears  per  al
desenvolupament d’accions formatives dins el marc del programa “Alter” d’intervenció
socioeducativa per a joves en risc d’exclusió social i escolar.

PROJECTE D’EXECUCIÓ D’OBRES D’ASFALTAT DE CARRERS
Seguidament es veu l’expedient per a l’aprovació del Projecte d’execució de les obres
d’asfalt de carrers en el terme municipal de Llucmajor.

La interventora informa que l’aprovació queda condicionada a l’aprovació definitiva de
les inversions financerament sostenibles, i per tant a l’existència de crèdit.

Sotmès l’assumpte a votació per unanimitat s’aprova l’esmentat Projecte d’execució de
les obres d’asfalt de carrers en el terme municipal de Llucmajor, redactat per l’enginyer
municipal, Sr. José Antonio Villalobos Mauri, amb un pressupost de 222.807,11 €, IVA
exclòs, i amb un termini d’execució de tres mesos. 
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ADDENDA  DEL  CONVENI  SOBRE  SERVEIS  SOCIALS  COMUNITARIS  BÀSICS
Queda damunt la taula pendent de millor estudi l’aprovació de l’addenda al conveni per
al finançament dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics 2017, 

SUBVENCIÓ NOMINATIVA AL PROJECTE HOME
A continuació es veu l’esborrany del conveni de la subvenció nominativa prevista en el
Pressupost  General  de l’Ajuntament  del  corrent  exercici  2017 per  al  Projecte Home.
Aquest conveni l’ha preparat Intervenció com a instrument habitual per a canalitzar les
subvencions  previstes  nominativament  en el  pressupost,  de conformitat  amb el  que
preveu l’article  25 de la  Llei  38/2003,  de 17 de novembre,  general  de subvencions
(LGS). 

D’acord amb l’article 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament
de la LGS, el procediment d’atorgament de les subvencions de concessió directa acaba
amb la resolució de concessió o el conveni, que ha de contenir: 

 La determinació de l’objecte de la subvenció i els beneficiaris.
 El crèdit al que s’imputa la despesa, i la quantia individualitzada de la subvenció

per a cada beneficiari.
 La  compatibilitat  o  incompatibilitat  amb  altres  subvencions  per  a  la  mateixa

finalitat.
 Els  terminis  i  formes  de  pagament,  possibilitat  de  pagament  anticipat  i

abonaments a compte, i règim de garanties a aportar.
 I el termini i la forma de justificació del compliment de la finalitat per a la que

fou concedida la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts. 

En  conseqüència,  després  de  deliberar  sobre  l’assumpte,  la  Junta  de  Govern  Local
adopta per unanimitat el següent acord:

Primer. Aprovar, en els mateixos termes que apareix redactat a l’expedient, el
Conveni regulador de la subvenció prevista nominativament en el Pressupost General de
l’Ajuntament de Llucmajor per al corrent exercici 2017, d’acord amb el següent detall: 

Aplicació
pressupostària

Beneficiari Import

1100 231 48007 PROJECTE HOME 12.000 €
Segon.  Facultar el batle per firmar els documents necessaris per executar el

present acord. 

SUBVENCIÓ NOMINATIVA AL PROJECTE JOVE
A continuació es veu l’esborrany del conveni de la subvenció nominativa prevista en el
Pressupost  General  de  l’Ajuntament  del  corrent  exercici  2017  per  al  Projecte  Jove.
Aquest conveni l’ha preparat Intervenció com a instrument habitual per a canalitzar les
subvencions  previstes  nominativament  en el  pressupost,  de conformitat  amb el  que
preveu l’article  25 de la  Llei  38/2003,  de 17 de novembre,  general  de subvencions
(LGS). 

D’acord amb l’article 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament
de la LGS, el procediment d’atorgament de les subvencions de concessió directa acaba
amb la resolució de concessió o el conveni, que ha de contenir: 

 La determinació de l’objecte de la subvenció i els beneficiaris.
 El crèdit al que s’imputa la despesa, i la quantia individualitzada de la subvenció

per a cada beneficiari.
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 La  compatibilitat  o  incompatibilitat  amb  altres  subvencions  per  a  la  mateixa
finalitat.

 Els  terminis  i  formes  de  pagament,  possibilitat  de  pagament  anticipat  i
abonaments a compte, i règim de garanties a aportar.

 I el termini i la forma de justificació del compliment de la finalitat per a la que
fou concedida la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts. 

En conseqüència, després de deliberar sobre l’assumpte la Junta de Govern Local adopta
per unanimitat el següent acord:

Primer. Aprovar, en els mateixos termes que apareix redactat a l’expedient, el
Conveni regulador de la subvenció prevista nominativament en el Pressupost General de
l’Ajuntament de Llucmajor per al corrent exercici 2017, d’acord amb el següent detall: 

Aplicació
pressupostària

Beneficiari Import

1100 231 48006 PROJECTE JOVE 14.500 €
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.

El batle        El secretari 
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