ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 17 /2020
Caràcter: ordinari
Data: 29 d’abril de 2020
Horari: de les 11 a les 11.10 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 29 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
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. Raúl Domínguez Martín
ABSENTS:
El Sr. Guillermo Roig Mascaró excusa la seva assistència
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 22 d’abril de 2020.
Tot seguit la interventora explica que en el punt dos, sobre RRHH, va dir que no l'havia fiscalitzat
quan en realitat sí que ho havia fet. Demana disculpes per aquest error, que ve motivat perquè no
havia tengut accés a la documentació de la sessió de la JGL, i no se'n recordava d'aquest tema, ja
que cada dia són molts els expedients que ha de fiscalitzar. Demana que es rectifiqui l'acta en
aquest sentit.

Seguidament i amb aquesta modificació se sotmet l'esborrany de l'acta a votació i s'aprova per
assentiment.
PRORROGAR LA COMISSIÓ DE SERVEIS D’ATRIBUCIÓ TEMPORAL DE FUNCIONS DE
PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ
ANTECEDENTS
I. Segons resolució d’aquesta Batlia de data 22 de maig de 2019 núm. 2019001681 la Sra.
Ángeles Terroba García, amb NIF 43192181-K, està realitzant una comissió de serveis d’atribució
temporal de funcions per dur a terme les funcions del lloc F90090005, Cap de servei de recursos
humans, atenent al coneixement de les tasques desenvolupades a la Unitat de Recursos Humans
i les necessitats urgents del departament. Els efectes d’aquest atribució temporal de funcions
finalitzen dia 21 de maig de 2020, al haver arribat al termini màxim d’un any.
II. Amb data 23 d’abril de 2020 la regidora de recursos humans ha emès informe fent constar la
necessitat de prorrogar excepcionalment la seva atribució temporal de funcions un altre any per tal
de cobrir les necessitats del servei de recursos humans al tractar-se d’un servei estratègic degut a
la situació excepcional de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 que fa necessària l’adopció
constant de mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal de
l’Ajuntament de Llucmajor i el seu organisme autònom.
FONAMENTS DE DRET
Primer. Normativa aplicable:
I. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL).
II. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques
(LPAC).
III. Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL).
IV. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).
V. Llei 3/2007, de 27 de març de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears
Segon. Els articles 88 i següents de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, preveu que en casos excepcionals i pel temps
indispensable, a la vista de les raons o justificacions que la motiven, pot acordar-se l’atribució
temporal de funcions pròpies del seu cos, escala o especialitat, de forma parcial o total, al
personal funcionari, interí o de carrera, sempre que es compleixin els requisits legalment exigits.
Tercer. L’article 3.5. del Pla de Mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al
personal de l’Ajuntament de Llucmajor i el seu organisme autònom amb motiu del coronavirus
COVID-19 aprovat per Resolució núm. 2020000905, de dia 16 de març de 2020, estableix que en
els serveis essencials o estratègics es prorroguen de forma automàtica totes les comissions de
servei el venciment de les quals es trobi entre la data d’aquesta resolució i el 31 de desembre de
2020.
Tot seguit, atès que no hi ha intervencions i en conseqüència se sotmet el fons de l’assumpte a
votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Prorrogar la comissió de serveis d’atribució temporal de funcions de la Sra. Ángles
Terroba García, amb NIF 43.192.181-K, per dur a terme funcions del lloc F90090005, Cap de
servei de recursos humans.
Segon. Els efectes d’aquesta pròrroga seran de dia 22 de maig de 2020 fins dia 21 de maig
de 2021.
Tercer. Notificar la present resolució a la persona interessada.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS (IMAS)
PER EL FINANÇAMENT DE LES PRESTACIONS BÀSIQUES
Fora de l’ordre del dia es veu la proposta relativa al conveni de col·laboració amb l’IMAS per el
finançament de les prestacions bàsiques dels serveis socials que tenguin per objecte atendre
exclusivament persones especialment vulnerables i finançar projectes i contractacions laborals

necessàries per fer front a les situacions extraordinàries derivades del COVID-19. Descrites a
l’article 1.2 del reial decret llei 8/2020, de 17 de març.
Seguidament se sotmet a votació la urgència de la proposta al qual prospera per unanimitat.

ANTECEDENTS
A) En data 21/04/2020 el President de l’IMAS va resoldre:
1. Aprovar la distribució de les quantitats entre els diferents ajuntaments i Mancomunitats
per al finançament dels les prestacions bàsiques dels serveis socials que tenguin per
objecte atendre exclusivament persones especialment vulnerables i finançar projectes i
contractacions laborals necessàries per fer front a les situacions extraordinàries derivades
del COVID- 19 descrites a l’article 1.2 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març.
2. Autoritzar una despesa de tres milions, cinc-cents noranta mil tres-cents cinquanta-dos
euros amb noranta-vuit cèntims (3.590.352,98 €. €), a càrrec de la partida 50.23143.46202
del
pressupost
de
2020,
per
la
signatura
dels
convenis
amb
els
ajuntaments/mancomunitats de mallorca.
3. Aprovar el model de conveni que s'haurà de subscriure.
B) En data 24.04.2020, es va registrar a l’Ajuntament, l’esmentada resolució amb el model de
conveni de col·laboració, per tal que fos objecte de valoració i aprovació.
C) En data 24.04.2020 la treballadora social cap del Negociat de Serveis Socials han emès el
corresponent informe tècnic, sense que s’hagi formulat cap objecció al projecte de conveni.
FONAMENTS DE DRET
I.

En data 14 de març de 2020, mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual se
declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19, durant un termini de quinze dies naturals termini que s’ha prorrogat fins el dia
12 d’abril de 2020, a les 00,00 hores, d'acord amb la Resolució de 25 de març de 2020 del
Congrés dels Diputats, que la publicació de l'Acord d'autorització de la pròrroga de l'estat
d'alarma declarat pel Real Decret 463/2020 fins a les 00:00 hores de dia 12 d'abril (BOE
núm. 86 de 28 de març de 2020). Prorrogat fins les 00:00 hores del dia 26 d’abril de 2020
per el Reial Decret 487/2020, de 10 de abril (BOE núm. 101, de 11 de abril de 2020).
Novament prorrogat fins les 00:00 hores del dia 10 de maig de 2020, de conformitat amb la
Resolució de 22 d’abril de 2020 del Congrés dels Diputats (BOE núm. 115, de 25 d’abril de
2020).

II. El 18 de març es va publicar al BOE el Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures
urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 (en
endavant RDL 8/2020) en el que s’estableixen, en el capítol I, mesures de suport als
treballadors,famílies i col·lectius vulnerables. En l'article 1 es regula la concessió d'un
suplement de crèdit en el Pressupost del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 per a
finançar un Fons Social Extraordinari destinat exclusivament a les conseqüències socials
del COVID-19. S'autoritza l'aplicació del Fons de Contingència i la concessió d'un
suplement de crèdit al Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, per import de 300.000.000
euros, en l'aplicació pressupostària 26.16.231F.453.07 «Protecció a la família i atenció a la
pobresa infantil. Prestacions bàsiques de serveis socials».
En l'apartat segon de l'article 1 g) estableix com a finançable ampliar la dotació de les
partides destinades a garantir ingressos suficient a les famílies, per assegurar la cobertura
de les seves necessitats bàsiques, ja siguin d'urgència o d'inserció a través dels convenis
de col·laboració que l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) té amb les entitats locals per
al finançament dels serveis socials comunitaris bàsics.
L'apartat tercer d'aquest article disposa que els fons que es destinin als serveis socials que
prestin les diputacions provincials o les entitats locals es formalitzaran mitjançant una
ampliació dels convenis existents o altres nous , en els quals s'indicarà la relació entre la
utilització dels fons i les prestacions assenyalades en el punt anterior.

III. L’objecte del Conveni que es vol subscriure amb l’IMAS és el finançament de les
prestacions bàsiques dels serveis socials que tenguin per objecte atendre exclusivament
persones especialment vulnerables i finançar projectes i contractacions laborals
necessàries per fer front a les situacions extraordinàries derivades del COVID-19 descrites
a l’article 1.2 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març :
a) reforçar els serveis de proximitat de caràcter domiciliari, per garantir les cures, el suport,
la vinculació a l'entorn, la seguretat i l'alimentació, especialment els dirigits a persones
majors, amb discapacitat o en situació de dependència compensant així el tancament de
menjadors, centres de dia, centres ocupacionals i altres serveis similars, considerant el
major risc que assumeixen aquestes persones en cas de contagi. Aquests serveis
comprenen l'ajuda a domicili en totes les seves modalitats i qualssevol d'anàloga
naturalesa que es presti en el domicili de la persona.
b) incrementar i reforçar el funcionament dels dispositius de teleassistència domiciliària de
manera que incrementin el ritme de contactes de verificació i la vigilància de la població
beneficiària de dit servei;
c) traslladar a l'àmbit domiciliari, quan sigui considerat necessari, els serveis de
rehabilitació, teràpia ocupacional, serveis d'higiene, i altres similars, considerant la
suspensió d'atenció diürna en centres.
d) reforçar els dispositius d'atenció a persones sense llar, amb el personal i mitjans
materials adequats, assegurant que tant aquestes persones com les que les atenen estan
degudament protegides, i possibilitar l'ampliació, tant en el temps d'estada com en
intensitat, dels mateixos.
e) reforçar les plantilles de centres de serveis socials i centres residencials en cas de que
sigui necessaris realitzar substitucions per prevenció, per contagi o prestació de nous
serveis o sobrecàrrega de la plantilla.
f) adquisició de mitjans de prevenció (EPI).
g) ampliar la dotació de les partides destinades a garantir ingressos suficient a les famílies,
per assegurar la cobertura de les seves necessitats bàsiques, ja siguin d'urgència o
d'inserció.
h) altres mesures que les Comunitats Autònomes, en col·laboració amb els Serveis Socials
de les entitats locals, considerin imprescindibles i urgents per atendre a persones
especialment vulnerables amb motiu d'aquesta crisi, i estiguin degudament justificades.
IV. Amb la signatura d’aquest Conveni les parts s’obliguen a:
1. L’IMAS:
a) Aportar a l’Ajuntament de Llucmajor la quantitat de 146.848,34€ en concepte de
prestacions bàsiques dels serveis socials que tenguin per objecte atendre exclusivament
persones especialment vulnerables i finançar projectes i contractacions laborals
necessàries per fer front a les situacions extraordinàries derivades del COVID-19 descrites
a l’article 1.2 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març amb càrrec a la partida
50.23143.46202 del vigent pressupost de despeses de l’IMAS.
b) Coordinar tècnicament els ajuntaments/mancomunitats del seu àmbit territorial amb la
finalitat d’homogeneïtzar criteris d’actuació respecte a les prestacions objecte d’aquest
conveni.
c) Aprovar i facilitar els models de recollida d’informació de dades per configurar
estadístiques bàsiques i facilitar informació i documentació d’utilitat dels serveis socials que
tenguin per objecte atendre exclusivament persones especialment vulnerables i finançar

projectes i contractacions laborals necessàries per fer front a les situacions extraordinàries
derivades del COVID-19 descrites a l’article 1.2 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març.
2. L’Ajuntament:
a) Informar expressament a l’IMAS de totes les dades corresponents a la gestió d’aquest
conveni, en els terminis que s’indiquin.
b) Facilitar tota la informació que li sigui requerida, i sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i verificació i control financer que es puguin dur a terme tant des de l’IMAS
com des del Tribunal de Comptes o Sindicatura de Comptes.
c) Participar, per mitjà del personal tècnic que correspongui, a les reunions de
coordinació,
estudi i formació que es convoquin des de l’IMAS.
d) Emplenar els models de documentació i estadístiques bàsiques que s’estableixin per
registrar i avaluar el funcionament de les prestacions a les quals s'han destinat els fons
rebuts objecte d’aquest conveni.
e) Justificar a l’IMAS l’aplicació dels fons rebuts objecte d’aquest conveni, d’acord amb
les
dades pròpies.
f) Trametre a l’IMAS tota la documentació relativa a les prestacions que s’han
d’executar,
segons els models que s’aprovaran i estaran disponibles a la seu
electrònica de l’IMAS.
g) Tenir arxivats i a disposició de l’IMAS tots els documents originals justificatius del
compliment de les determinacions que s’estableixin en aquest conveni. Aquests documents
es conservaran per un període no inferior a 6 anys.
V. El present conveni té caràcter administratiu, obliga a les entitats intervinents des de la seva
signatura sense suposar en cap cas la renúncia a les competències pròpies de cadascuna d’elles.
VI. El conveni tindrà una vigència des del moment de la signatura fins al 31 de març de 2021 i
comprèn totes les actuacions descrites en la clàusula que siguin objecte de les aportacions
corresponents i que es realitzin o s’hagin realitzat amb efectes retroactius des del 14 de març a dia
31 de desembre de 2020.
Tot seguit la interventora comenta que els recursos procedents d'aquest conveni no
necessàriament s'han de destinar tots a prestacions socials. De fet, recomana que una part es
destini a altres coses, com l'adquisició d'EPIS relacionats amb la pandèmia (mascaretes, gel
hidroalcohòlic, guants, etc.), perquè l'Ajuntament ja ha gastat més de 50.000 € en aquests
productes.
Seguidament se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Aprovar, en els propis termes que es redacta a l’expedient, el Conveni de
col·laboració amb l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) per al finançament de les prestacions
bàsiques dels serveis socials que tenguin per objecte atendre exclusivament persones
especialment vulnerables i finançar projectes i contractacions laborals necessàries per fer front a
les situacions extraordinàries derivades del COVID-19 descrites a l’article 1.2 del Reial Decret llei
8/2020, de 17 de març
Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per executar el present acord.
ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LES SEVES COMPETÈNCIES
S’assessora al batle en els assumptes de les seves competències.
PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes el Sr. Gaffar demana si amb el procés de desescalada
l'Ajuntament haurà de començar a oferir atenció presencial.
El secretari explica que les instruccions són de mantenir la modalitat de teletreball en tots els
casos que sigui possible, però a mesura que vagi avançant el procés de desconfinament, s'haurà
d'implantar, amb les mesures de precaució pertinents, uns serveis mínims d'atenció presencial.

El Sr. Ginés Sáez explica que està previst posar en marxa la setmana que ve un servei de cita
prèvia on lineper a determinats serveis (OAC, Urbanisme, etc.), i també s'oferirà la possibilitat
d'atenció de la cita per videoconferència, i si l'experiència és satisfactòria, aquesta modalitat es
podrà mantenir de forma permanent més enllà de la situació excepcional que ara patim.
Un cop acabats els assumptes a tractar, el president aixeca la sessó, de la qual, com a secretari,
estenc aquest acta.

