ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 16 /2020
Caràcter: ordinari
Data: 22 d’abril de 2020
Horari: de les 11 a les 12 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 22 d’abril 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. Maria francisca Lascolas Rosselló
Sra. Noemi Getino Perez
Sr. Alexandro Gaffar
Sr. Guillermo Roig Mascaró
Catalina Munar Miquel, interventora
i Marc Rigo Manresa, secretari.
ASSISTENTS NO MEMBRES:
Sr. Gabriel Rojo Rodríguez
Sra. Maria del Pilar Bonet Escalera
Sr. Simó Adrover Llompart
Sr. Ginés Sàez Gonzàlez
Sr. Eloy Crusat Horrach
Sr. José Miguel Pastor Cantallops
Sr. Raúl Domínguez Martín
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 15 d’abril de 2020, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i s’aprova per
unanimitat.
MODIFICACIÓ DEL PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓ I IMPLANTACIÓ DE LA PLATAFORMA
DE TRAMITACIÓ SIMPLIFICADA
ANTECEDENTS DE FET
Atesa la memòria justificativa del projecte de consolidació i adaptació en la implantació de la
plataforma de tramitació simplificada de data 26 de febrer de 2019, així com l’acord de la Junta de
Govern de data 27 de febrer de 2019 d’autorització de l’esmentat projecte.

Atès l’informe amb data 15 d’abril de 2020 emès per la Regidora de Recursos Humans, en el qual
proposa la modificació de la descripció del personal necessari del projecte en el sentit de que
s’afegeixi al projecte 3 llocs d’administratiu i es llevi 1 lloc d’auxiliar administratiu i que, en
conseqüència, es procedeixi al nomenament de 3 administratius.
Atès que els esmentats llocs de feina temporals no poden cobrir-se per mitjans personals propis
de la Corporació.
FONAMENTS DE DRET
I. L’article 10.1.c) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, amb el qual s’aprova el text
refós de l’Estatut Bàsic de l’empleat Públic, preveu la possibilitat de, per raons d’urgència i
necessitat, nomenar personal funcionari interí per a l’execució de programes de caràcter temporal,
que no podran tenir una durada superior a tres anys.
II. Per la seva banda, l’article 15.2, apartat d) de la Llei 3/2007, de 22 de març, de funció pública
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, preveu també la possibilitat de nomenar personal
funcionari interí, entre d’altres, per desenvolupar programes temporals que responen a necessitats
no permanents de l’Administració.
La interventora explica que no li arriba res de la convocatòria de les juntes de govern ni dels
expedients que consten a l'ordre del dia.
El balte en pren nota.
Tot seguie i en conseqüència se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el
següent acord:
Primer. Modificar la descripció del personal necessari per a l’execució del projecte de
consolidació i adaptació en la implantació de la plataforma de tramitació simplificada i, en
conseqüència, afegir el següent personal:
- 3 Administratius, personal funcionari, amb el següent perfil:
- Administratiu, grup C, subgrup C1.
- Nivell C1 de català.
- 37,5 hores setmanals.
Segon. Modificar la descripció del personal necessari per a l’execució del projecte de
consolidació i adaptació en la implantació de la plataforma de tramitació simplificada i, en
conseqüència, afegir el següent personal:
- 1 Auxiliar Administratiu, personal funcionari, amb el següent perfil:
- Auxiliar Administratiu, grup C, subgrup C2.
- Nivell B2 de català.
- 37,5 hores setmanals.
Tercer. Donar trasllat del present acord al Servei de Recursos Humans pel seu coneixement i
efectes oportuns.
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 tonr de precs i preguntes el Sr. Gabriel Rojo fa un prec perquè s'agiliti el pagament de
les caixes fixes de Serveis Socials, ja que són per pagar aliments i despeses de primera
necessitat que no admeten demora.
La interventora contesta que el pagament d'ajudes socials a través de caixa fixa no s'ajusta a la
llei, i està cansada de dir-ho, però des de Serveis Socials segueixen fent remeses de 20 o 30
usuaris amb una sola proposta de despesa, amb la presentació de tiquets de compra de forma
desordenada i confosa, que fan molt difícil, per no dir impossible, la correcta fiscalització. I si a
això s'hi afegeix les dificultats tècniques per les limitacions del teletreball, encara és més
complicat. El més lògic seria que des de Serveis Socials es respectessins les pautes i les

indicacions que es donen des d'Intervenció, i això és el que succeeix a la majoria d'ajuntaments,
però en el nostre no. Les indicacions que fa com a òrgan interventor són només perquè es
compleixi la normativa i se segueixin els procediments correctament, no hi ha cap voluntat
d'entorpir ni retardar la concessió de les ajudes.
El balte contesta que estam en una siutació excepcional i la prioritat és poder atendre les
necessitats bàsiques dels usuaris amb agilitat, i si això significa que, per les limitacions del
teletreball, determinats empleats municipals de Serveis Socials i /o d'Intervenció han de fer feina
puntualment de forma presencial, ho hauran de fer. Estam parlant d'atendre necessitats essencials
i bàsiques de persones que es troben en situació crítica, i això és prioritari.
La interventora explica que les ajudes amb transferència són fàcils de fiscalitzar i en un dia poden
estar a punt per ser pagades per Tresoreria, mentre que pel sistema de caixa fixa, a més de ser un
mètode il·legal, és més lent. En el pressupost hi havia consignats uns 100.000 € per a ajudes
socials, i ja se n'han gastat uns 82.000 €. Si la dotació és insuficient s'haurà d'acudir al fons de
contingència, ja que no es pot incorporar romanent de tresoreria perquè, per molt poc,
s'incompleix el període mitjà de pagament, però es possible que en els propers mesos sí que ja es
compleixi, i es pugui utilitzar dit romanent. També creu que s'hauria de controlar molt bé les ajudes
que es donen a través de Serveis Socials per evitar que hi hagi dobles beneficiaris pels mateixos
conceptes amb adjudes procedents de distintes administracions (lloguers, etc.).
El Sr. Rojo diu que només falta que ara anem a controlar com fan la feina els tècnics de Serveis
Socials. Confia totalment en ells, creu que són uns bons professionals, que fan bé la seva feina, i
que ara i els mesos que vénen estaran sotmesos a molta pressió.
La interventora contesta que, per raó del seu càrrec i d'acord amb la normativa, li correspon
controlar i fiscalitzar totes les actuacions que representen una despesa per a l'Ajuntament. Si
resulta que no pot dir res ni fer cap advertència, no li quedarà més remei que fer-ho a través
d'informes escrits perquè pugui quedar resguardada la seva responsabilitat.
El Sr. Eloy Crusat explica que en la prestació del servei de punts verds i recollida de voluminosos
hi ha dictades recomanacions d'altres administracions perquè estigui restringit o tancat, però no és
un servei que estigui prohibit. De fet, hi ha municipis com Inca o Manacor, que els han reobert, tot i
tenir una incidència de contagis més alta que Llucmajor. Demana si els informes tècnics de dins el
nostre Ajuntament són categòrics o si deixen cap porta oberta a reprendre el servei, encara que
sigui amb l'adopció de determinades mesures de precaució. Li agradaria saber si és possible
demanar nous informes on, tenint en compte la situació actual, és o no possible la reobertura del
servei, i en quines condicions, ja que la població ara té temps de fer net, adesar jardins, etc., i
seria interessant saber si es pot comptar amb el servei.
El batle contesta que es va comptar amb informes tecnics de Policia i de l'enginyer, i tots
consideraven que no es donaven les condicions per tenir obert, i per tant, era necessari mantenir
el servei tancat, donades les restriccions de mobilitat imposades. És cert que el que van dictar les
altres administracions (Govern i Consell) eren recomanacions, però sempre els han aplaudit la
decisió de tenir el servei tancat. En aquest i en tots els àmbits sempre trobarem referències
d'altres municipis que han actuat diferent, però això no vol dir que ho hagin fet millor.
El Sr. Crusat apunta que hi ha nombroses peticions perquè es restableixi el servei, i creu que seria
bo comptar amb nous informes que constatin la situació actual, i a partir de dits informes i en tenir
tota la informació damunt la taula, que la Junta de Govern decideixi el que consideri oportú.
El Sr. José M. Pastor no veu quin interès hi pot haver perquè es restableixi el servei tan aviat.
El Sr. Crusat contesta que no hi ha cap interès espuri darrere la demandda, sinó que es tracta
d'intentar donar una resposta raonada i motivada a les peticions i a les queixes per no tenir el
servei en funcionament.

El batle conclou dient que no té cap inconvenient en demanar els informes tècnics pertinents i, en
tenir tota la informació a l'abast, sotmetre l'assumpte a la decisió de la Junta de Govern Local. En
qualsevol cas, creu que s'han de valorar molt bé tots els elements a tenir en compte, i actuar amb
sentit comú.
El Sr. Gaffar creu que, en matèria de gestió pressupostària, s'hauran de fer transferències de
crèdit de partides que no s'hauran pogut gastar per la incidència de la pàndèmia (festes, cultura,
etc.) i destinar-les a atendre les necessitats derivades de la crisi sanitària. S'haurà d'analitzar
també els efectes de la crisi en els ingressos, i amb tota seguretat serà necessari fer un
replantejament de les inversions que s'havien planificat a mitjà termini.
Un cop acabats els assumptes a tractar, el president aixeca la sessó, de la qual, com a secretari,
estenc aquest acta.

