ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 23/2020
Caràcter: ordinària
Data: 10 de juny de 2020
Horari: de les 11 a les 11.20 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 hores de dia 10 de juny 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. Alexandro Gaffar
•
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. Gabriel Rojo Rodríguez
Sr. Ginés Sáez González
Sr. José M. Pastor Cantallops
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 3 de juny de 2020, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i s’aprova per
unanimitat.
Fora de l’ordre del dia i en caràcter d’urgència es veu la proposta relativa al conveni amb el
Consell de Mallorca que regira la gestio de les subvencions destinades a families consistent en

una ajut economic de les despeses derivades de la inscripcio dels nins i nines a activitats
esportives i de lleure d’estiu en l’any 2020 en l’lla de Mallorca.
En primer lloc es vota la urgencia de la proposta la qual prospera per unanimitat.
ANTECEDENTS
I. Degut a la situació generada per la crisi sanitària del COVID-19 i dins el marc del Pla
Mallorca Reacciona, el Consell de Mallorca ha impulsat una convocatòria de subvencions
amb l’objectiu de facilitar la participació dels nins i nines en les activitats esportives i de
lleure d’estiu durant la temporada 2020, especialment d’aquells que es troben en situació
de vulnerabilitat social i/o econòmica i aquells altres en què els ingressos de la unitat
familiar s'han vist afectats per la pandèmia del COVID 19.
II. El Consell Executiu del Consell de Mallorca, en sessió de dia 27 de maig de 2020 va
aprovar la convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments i entitats locals menors
consistent en un ajut econòmic de les despeses derivades de la inscripció dels nins i nines
a activitats esportives i de lleure d’estiu en l’any 2020, així com el model del conveni
regulador de l’ajuda, modificada per acord del Consell executiu de dia 3 de juny de 2020,
publicada al BOIB núm. 103 de 6.06.2020.
El termini per a la presentació de sol·licituds per participar en aquesta convocatòria és de 7
dies hàbils des de l’endemà de la publicació de l’esmentada convocatòria en el BOIB.
III. L’objecte del Conveni que es regular les obligacions, el desenvolupament de les
actuacions, el lliurament dels fons públics a les persones beneficiaris i la justificació de les
despeses derivades les subvencions destinades a famílies consistent en un ajut econòmic
de les despeses derivades de la inscripció dels nins i nines a activitats esportives i de
lleure d’estiu en l’any 2020 en l'illa de Mallorca.
IV. Amb la signatura d’aquest Conveni les parts s’obliguen al compliment de les següents
obligacions:
a) El Consell de Mallorca:
Atorgar una quantitat econòmica de 34.000€ amb càrrec a la partida pressupostària
30.23199.48900, per fer front a les actuacions derivades d’aquest conveni.
b) l’Ajuntament:
* Informar a les famílies vulnerables detectades pels Serveis Socials de l’Ajuntament
respectiu, d’aquesta convocatòria de subvencions, i proporcionar-les tota la documentació
necessària.
* Donar difusió d’aquesta convocatòria de subvencions dins l’àmbit territorial del seu terme
municipal. A aquests efectes, i com a mínim, publicarà a la seu electrònica de l’ajuntament
la present convocatòria de subvencions i el model de sol·licitud.
* Recepcionar les sol·licituds de subvenció presentades, examinar-les, i comprovar que
reuneixen els requisits per accedir-hi.
* Fer la distribució de l’import de la subvenció entre les persones que reuneixen els
requisits, de conformitat amb els criteris establerts als punts 1 a 4 de la lletra d) de la
clàusula 4 d’aquest conveni.
*Lliurar els fons a les persones beneficiàries.

* Emetre informe en el que consti que les persones beneficiàries compleixin tots els
requisits per accedir-hi i efectuar mensualment la corresponent proposta de resolució
perquè l’aprovi l’òrgan competent del Consell Insular.
* Remetre mensualment al Consell de Mallorca la documentació justificativa de la
realització dels pagaments.
* Comunicar al Consell de Mallorca si s’ha exhaurit el crèdit de la convocatòria assignat.
* Lliurar al Consell de Mallorca tota la informació que li sigui requerida en relació a
l’execució d’aquesta subvenció.
* Retornar al Consell de Mallorca l’import que resulti de la diferència entre els fons abonats
a l’Ajuntament i el total concedit a les persones beneficiàries, si arribat el començament del
curs escolar 2020-2021 no s’han repartit tots els fons.
* Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, verificació i control financer que pugui dur a
terme el Consell de Mallorca, la Sindicatura de Comptes o el Tribunal de Comptes.
* Fer ús de la llengua catalana quan faci publicitat de les actuacions derivades d’aquesta
subvenció.
* Fer constar el suport del Consell de Mallorca en tota la documentació generada en el
marc de les actuacions derivades d’aquestes subvencions.
* Donar compliment a la normativa estatal i comunitària de protecció de dades de caràcter
personal.
VI. En data 9 de juny de 2020 la tècnica d’esports ha emès el corresponent informe tècnic
favorable a l’adscripció de l’Ajuntament com a entitat col·laboradora a aquesta
convocatòria sempre i quan es faci una previsió raonada del personal que es necessitarà
per a poder tramitar totes les sol·licituds de la manera més eficient possible.
La interventora diu que el conveni ha estat fiscalitzat, però vol fer constar que falta aportar
a l’expedient la memòria i l’informe tècnic.
Tot seguit i en conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votacio i per uniminitat
s’adopta el següent acod:
Primer. Aprovar, en els propis termes que es redacta a l’expedient, el Conveni de
col·laboració marc de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de
Llucmajor que regirà la gestió de les subvencions destinades a famílies consistent en un
ajut econòmic de les despeses derivades de la inscripció dels nins i nines a activitats
esportives i de lleure d’estiu en l’any 2020 en l'illa de Mallorca.
Segon. Sol·licitar la subvenció consistent en un ajut econòmic de les despeses derivades
de la inscripció dels nins i nines a activitats esportives i de lleure d’estiu en l’any 2020,
regulada pel conveni abans esmentat.
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

