
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.:24 /2020
Caràcter: ordinària
Data: 17 de juny de 2020
Horari: en segona convocatoria de les 11.30 a les 11.45 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 11.30  hores de dia 17 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 segona 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
 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

APROVACIÓ DE  L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
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La sessió comença amb l’examen del esborrany de l’acta de la sessió anterior, realitzada el 
passat dia 10 de juny de 2020, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i 
s’aprova per unanimitat.

SOL·LICITUD D’AJUTS PER A LA XARXA D’ESCOLES PUBLIQUES DE LES ILLES 
BALEARS CORRESPONENT A L’ANY 2020
ANTECEDENTS

I. El dia 10 de juny de 2020 es va publicar al BOIB la resolució del conseller d’Educació,
Universitat  i  Recerca,  la convocatòria d’ajuts  a la xarxa d’escoles públiques  de les Illes
Balears corresponents a l’any 2020.

II. Aquests ajuts estan destinats a:

a)  Sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d’educació infantil.

b)  Funcionament  d’activitat,  serveis  i  programes  per  a  l’enfortiment  de  les  capacitats
educatives de les famílies.

c)  Funcionament de servis educatius d’atenció primerenca per a infants amb necessitats
educatives especials escolaritzats que no són atesos per personal de la mateixa Conselleria
d’Educació,  Universitat  i  Recerca  durant  un  temps  igual  o  superior  al  60% de  la  seva
permanència a l’escoleta.

d)  Pels  ajuts  a  l’escolarització  dels  infants  de  les  famílies  més  vulnerables  socialment,
especialment de les famílies en risc d’exclusió social.

La regidora d'educació, Sra. Mª Francisca Lascolas, comenta que l'estat d'alarma ha provocat
alteracions en el calendari d'aquestes subvencions, i que entre les ajudes per a les escoletes
i per als espais familiars, està previst que l'Ajuntament pugui rebre entorn als 95.000 €.

     Tot seguit una vegada acabada la intervencio, es sotmet el fons de l’assumpte a votació i per
unanimitat s’adopta el següent acord:

Únic: Aprovar la sol·licitud d’ajuts per a la xarxa d’escoles públiques de les Illes Balears
corresponent a l’any 2020.

ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
S’assessora al batle en assumptes de la seva competència.

PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes el Sr. Alexandro Gaffar comenta que hi ha hagut algunes
queixes pel servei de cita prèvia a urbanitzacions perquè els conserges, que eren els qui les
donaven de forma telemàtica, ara també atenen presencialment els ciutadans, i per aquesta
raó puntualment el telèfon ha quedat desatès, i s'han provocat cues i l'alentiment en l'atenció
al públic. Confia que aviat es resolgui aquesta problemàtica.
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La interventora comenta que l'Ajuntament ha estat condemnat a indemnitzar a una persona
amb 23.000 € per danys soferts a la via pública. Econòmicament l'Ajuntament no haurà de
fer front a la despesa, ja que anirà a càrrec de l'asseguradora, però creu que la tècnica que
gestionava  aquests  expedients  no feia  bé la seva feina,  ja  que la reclamació  no es va
contestar  en  via  administrativa,  i  tampoc  no  es  va  comparèixer  en  el  procés  judicial.
Considera que aquesta manera de fer no és acceptable ja que, al cap i a la fi, una major
sinistralitat provoca un encariment de les primes d'assegurança a pagar.

El  Sr. Guillermo Roig contesta que és conscient d'aquesta problemàtica que ve d'enrere
però ningú no havia tengut la valentia de posar-hi remei fins que ell ho ha fet traslladant
aquesta persona a un altre departament,  i  ara ja comencen a tramitar-se i  despatxar-se
molts d'expedients de responsabilitat patrimonial.

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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