
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.:20 /2020
Caràcter: ordinària
Data: 20 de maig 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  20  de  maig  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
 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
 Sr. Raúl Domínguez Martín

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 13 de maig de 2020, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.

APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES 
ALS PREMIS ARENALER DE L’ANY
I. La Junta de Govern Local en sessió de dia 1 d’abril de 2020 a aprovar les bases de la
convocatòria del  Premi Arenaler de l’Any,  amb l’objectiu de premiar aquella persona que
hagi destacat per la seva tasca i la seva contribució a la zona de s’Arenal.
II.  Les  bases  es van  publicar  al  web  de l’Ajuntament  en  data  14/04/20 i  el  termini  per
presentar candidatures es va establir fins dia 10 de maig.
III. La situació de confinament de la població i les restriccions a la mobilitat provocades per
la  pandèmia  internacional  ocasionada  per  la  COVID-19  han  propiciat  una  escassa
participació en la convocatòria, la qual cosa justifica la necessitat d’ampliar el termini per
facilitar això la participació.
IV. Malgrat que la declaració de l’estat d’alarma va comportar la suspensió dels terminis
administratius, s’ha seguit amb la tramitació ordinària d’aquesta convocatòria, ja que no es
tracta d’un procediment administratiu pròpiament dit, per al qual cosa s’ha d’entendre que
dita suspensió de terminis no és aplicable a aquest expedient.

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

Primer. Ampliar fins dia 29 fer maig de 2020 el termini per presentar candidatures al
premi arenaler de l’any 2020, la qual s’haurà de realitzar en els termes previstos a les bases
de la convocatòria.

Segon.  Publicar  al  web de l’Ajuntament el  corresponent anunci  en el  que es faci
difusió d’aquesta ampliació.

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.  Guillermo  Roig  demana agilitzar  els  tràmits
burocràtics per a les peticions d'ajudes socials, ja que la gent l'atura pel carrer queixant-se
per això. També diu que hi ha un expedient d'Urbanisme pendent de fiscalització, i demana
que es desencalli el tema.

El batle explica que es fa feina amb el regidor de Serveis Socials i els tècnics municipals per
tal d'establir nous protocols per agilitzar la concessió d'ajudes i cercar la millor manera per
atendre totes les peticions i les moltes més que previsiblement vendran els propers mesos.
D'altra banda, s'ha de tenir en compte que en alguns casos el retard en la concessió de les
ajudes pot ser per causa imputable als propis beneficiaris.

Comenta també que en la Junta de Portaveus es va informar del volum d'ajudes tramitades,
i sembla que els ratis en funció del personal disponible, són correctes.

La interventora explica que les peticions d'ajudes de Serveis Socials es fiscalitzen el mateix
dia que entren, tret que hi hagi deficiències a esmenar, i convida tots els membres de la
corporació a consultar-ho a través de les PTS i ho podran comprovar. Quant a l'expedient

Plaça d'Espanya, 12 - 07620 Llucmajor Illes Balears Tel.: 971.66.00.50 Fax: 971.66.20.81 llucmajor@llucmajor.org 
c/ M. Antònia Salvà, 50 - 07600 s'Arenal Llucmajor Tel.: 971.44.10.71 Fax: 971.44.08.76



d'Urbanisme, la qüestió és que no comparteix el  criteri  de la tècnica que l'ha informat, i
abans de fiscalitzar-ho vol conèixer l'opinió o valoració d'un altre tècnic d'Urbanisme.

A la vista d'això, el batle disposa que els expedients que es troben en aquesta situació se
sotmetin a l'opinió de la cap d'Urbanisme, i que ella decideixi si els informa directament, o
els encarrega a algú altre del Departament.

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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