
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 6 /2018
Caràcter: ordinària
Data: 7 de febrer de 2018
Horari: de les 8.30 a les 9.35 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
 Sra. Lucía Escribano Alés
 Sr. Jaume Tomàs Oliver
 Sr. Lluis Segura Seguí
 Sr. Miquel Àngel Serra Teruel
 Sra. Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari.

El Sr. Jaume J. Oliver Vallés s’incorpora a la sessió una vegada començada.

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 31 de gener, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i s’aprova per
unanimitat.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE PALMA
Seguidament es veu el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palma en motiu del
carnaval de s’Arenal 2018.

A continuació se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent
acord: 

Primer. Aprovar, en els mateixos termes en què es redacta a l’expedient, el Conveni
de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Llucmajor  i l’Ajuntament  de  Palma  en  motiu  del
carnaval de s’Arenal 2018.

Segon. Facultar el regidor de l’Àrea d’Atenció Ciutadana a s’Arenal per firmar els
documents necessaris per a l’execució del present acord.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’INSTITUT D’ESTUDIS BALEÀRICS
Tot seguit es veu el conveni de col·laboració entre l’Institut d’Estudis Baleàrics i l’Ajuntament
de Llucmajor per organitzar tallers de conversa de llengua catalana en la convocatòria de
febrer-maig de 2018.

A continuació se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent
acord: 

Primer. Aprovar, en els mateixos termes en què es redacta a l’expedient, el Conveni
de col·laboració entre l’Institut d’Estudis Baleàrics i l’Ajuntament de Llucmajor per organitzar
tallers de conversa de llengua catalana en la convocatòria de febrer-maig de 2018.
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 Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per a l’execució del
present acord.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT DE BADIES
Tot seguit es veu l’esborrany del conveni de col·laboració amb l’Associació Tercera Edat de
Badies,  a través del  qual  l’Associació podrà disposar d’un local per  dur  a terme la seva
activitat. 

Aquest  esborrany  el  va  aprovar  aquesta  Junta  de  Govern  Local  en  sessió  de  dia  7  de
desembre de 2017. No obstant això, des de l’Associació es van formular algunes objeccions
al seu contingut, i després de mantenir algunes reunions, es presenta un nou esborrany, i
per unanimitat s’adopta el següent acord: 

Primer. Aprovar, en els mateixos termes que es redacta a l’expedient, la modificació
del Conveni de col·laboració amb l’Associació Tercera Edat de Badies, per a la utilització d’un
local, respecte de la versió aprovada a la sessió de dia 7 de desembre de 2017. 

Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per a l’execució del
present acord.

APROVACIÓ D’UN BAREM TÈCNIC PER A PRESTACIONS SOCIALS.
Seguidament es veu l’expedient relatiu a l’aprovació d’un barem tècnic per a l’emissió de
propostes de concessió de prestacions socials. Es tracta que el vigent Reglament municipal
de prestacions econòmiques de Serveis Socials ja imposa, com no pot ser d’altra manera,
que l’aprovació o denegació de les prestacions s’ha de fer de forma motivada, però en no
disposar d’un barem amb uns criteris objectius que serveixin de base per a dita motivació,
l’actual sistema de resolució de les demandes de prestació no supera adequadament les
exigències de motivació que els òrgans de fiscalització consideren adequats. 

Per  aquest  motiu,  s’ha  demanat  a  l’equip  tècnic  de  Serveis  Socials  la  preparació  d’una
proposta de barem tècnic que es pugui aprovar i aplicar mentre es tramita el projecte de
modificació del Reglament, en el que s’hi incorporarà específicament un barem. 

En aquest  context,  i  una vegada supervisada la  proposta per  Secretaria,  per  unanimitat
s’adopta el següent acord: 

Únic.  Aprovar,  en  els  termes que es  redacta  a  l’expedient,  el  Barem de criteris
tècnics per a la concessió de prestacions socials de caràcter econòmic per a l’atenció de les
necessitats socials bàsiques, com a eina transitòria fins que es disposi dels nous criteris que
incorpori  la  modificació del  Reglament  municipal  de prestacions econòmiques de Serveis
Socials, prevista en el Pla normatiu de 2018.  

En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Jaume J. Oliver.

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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