ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 40/2019
Caràcter: ordinària
Data: 30 d’octubre de 2019
Horari: de les 12 a les 12.20 hores. (segona convocatòria)
Lloc: Casa consistorial (despatx del batle)
ASSISTENTS:
 Sra. Noemí Getino Pérez, presidenta per delegació
 Sr. Alexandro Gaffar
 Sr. Guillermo Roig Mascarò
 Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
ABSENTS:
 Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló
ASSISTENTS NO MEMBRES:
 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 23 d’octubre de 2019, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.
APROVACIÓ DEL PROJECTE DE SUPORT A LA GESTIÓ ECONÒMICA FINANCERA
ANTECEDENTS DE FET
El 28 d’abril de 2017, es va aprovar el Reial decret 424/2017, pel qual es regula el règim
jurídic del control intern a les entitats del sector públic local. Aquest reial decret, porta causa
de la mateixa Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local, la qual encomana al Govern regular sobre els procediments de control i
metodologia d’aplicació, amb la finalitat, entre altres objectius, d’aconseguir un control
econòmic i pressupostari més rigorós i reforçar el paper de la funció interventora a les
entitats locals.
Així doncs, es tracta d’un plantejament basat en d’interès general, que pretén assegurar la
gestió regular dels fons públics, la utilització eficient d’aquests fons i la sostenibilitat
financera de les entitats locals.
Bàsicament, el reial decret, dóna abast tant a la funció interventora, l’actual i més tradicional,
com al control financer. Aquesta darrer, és on la normativa fa més èmfasi, essent la vesant
més innovadora i que inclou conceptes com el control d’eficàcia. Cal tenir en compte que el
control financer inclou un control permanent i una auditoria pública.
Aquestes noves funcions, que ja varen entrar en vigor l’1 de juliol de 2018, han provocat un
volum de feina ingent al departament de Intervenció, la qual cosa requereix el reforç amb
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personal que permeti que no es produeixi una acumulació de tasques pendents. Existeixen a
més al departament treballs endarrerits fruit de la càrrega de feina que suporta un nombre
de personal que es clarament insuficient per dur a terme la quantitat de treball que es
genera des del departament de Intervenció.
Aquesta nova normativa s’ha vist agreujada amb la implantació de la nova plataforma de
gestió dels expedientes íntegrament electrònic. A més, aquesta plataforma enllaça amb
l’aplicatiu de comptabilitat. Aquestes eines necessàries i que permetran més endavant una
millora en el control i en l’eficiència en la tramitació d’expedients de despesa, entre d’altres,
suposen a dia d’avui un increment de feina durant el temps d’implantació i de posada en
funcionament.
A més, el retard en la tramitació de factures suposa l’endarreriment del pagament de les
mateixes i això comporta allargar el període mitjà de pagament més enllà del que seria
recomanable, arribant al punt que es produeix en certs trimestres un incompliment del
terminis legalment establert.
Finalment, amb data 17 d’octubre de 2019 la regidora ha elaborat la memòria del Projecte
de suport a la gestió econòmica financera de l’Ajuntament de Llucmajor.
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.
En conseqüència, i a la vista dels antecedents i fonaments que precedeixen, se sotmet a
votació el fons de l’assumpte i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer.- Aprovar, el projecte de suport a la gestió econòmica financera de
l’Ajuntament de Llucmajor amb el propòsit de donar suport a la gestió administrativa del
departament d’intervenció.
Segon.- El termini d’execució d’aquest projecte és fins dia 31 de desembre de 2019,
prorrogable segons el previst a la llei, per considerar que les mancances i les necessitats a
atendre són conjunturals, és a dir, que no responen a una necessitat permanent i estructural
ja que només es necessari per poder reorganitzar tota la gestió econòmica financera de
l‘Ajuntament.
Tercer.- El Projecte de suport a la gestió econòmica financera de l’Ajuntament de
Llucmajor s’aprova en els termes i condicions que figuren a la memòria del Programa de
suport a la gestió econòmica financera de data 24 de maig de 2019 (Annex I).
MODIFICACIÓ DELS CONVENIS SIGNATS PER A LES SUBVENCIONS
NOMINATIVES
En data 9 d’octubre de 2019 es varen aprobar els convenis de subvencions nominatives
contemplats en el pressupost de l’exercici 2019, s’ha detectat una clàusula que pot induir a
confussió i per evitar-ho es recomenable modificar la redacció original, en conseqüència es
proposa modificar els convenis signats amb les següents entitats: Fundació Toni Catany,
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Projecte Jove, Projecte Home, Mater Misericoridae, Fons Mallorquí de Solidaritat, Associació
d’Ajuda a l’Acompanyant del Malalt ( ADAA), Associació Alzinaires, Escola de Ball de Bot
Castenyetes en Festa, Escola de Ball de Bot Calabruix, Escola de Ball de Bot Dit i Fet,
Escola de Ball de Bot Aires des Pla, Escola de Ball Ben Ballat de Llucmajor i Escola de
Música d’Arts Escènics (EMAE).
En conseqüència se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el
següent acord:
Únic: Substituir la clàusula que diu:
“La vigencia de este convenio será desde su firma hasta la realización de las actividades
subvencionadas y justificación de su financiación. Todo ello, se entiende sin perjuicio del
procedimiento sancionador que se pudiera incoar.”
Per la següent clàusula:
“La vigencia de este convenio se producirá desde su firma, si bien sus efectos alcanzarán a
las actividades objeto de la subvención que la (nom de l’entitat) haya realizado o realice
desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. En todo caso, la justificación del gasto
se producirá en los términos del convenio”
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 president

El secretari
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