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Referència: 2021/00000106G

Procediment: Actes de Junta de Govern Local/ Acta Junta de Govern Local extra juliol

ACTES I DECRETS (JPG) 

Acta de la Junta de Govern Local

Identificació de la sessió:
Núm. 08/21
Caràcter: Extraordinària i urgent
Data: 08 de juliol de 2021
Horari: de 13:00 hores a 13:15 hores.
Lloc: Compareixença telemàtica (videoconferencia)

Assistents:
- Miquel Cabot Rodríguez, batle
- Catalina E. Alemany Covas, secretària
- Bernat Martorell Coll, interventor
- Eleazar Gallardo Sánchez, cap de gabinet
- Joan Francesc Canyelles Garau
- Neus Serra Cañellas
- Cristina Alonso Pujadas
- Aina Amengual Marí
- Irene García Sureda
- Josep Ramis Salamanca
- Andrés Campuzano García

Ordre del dia:
A) Part resolutiva
1. Aprovació de la urgència de la celebració de la sessió
Drets Socials (Serveis Socials):
2. Proposta d’atorgament de subvenció a l’entitat “ONG Casal Solidari Gent del Món”.

Aquesta sessió de la Junta de Govern Local es du a terme en compliment de l'article 46.3 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, segons la modificació 
introduïda per la Disposició Final Segona del Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març.

Desenvolupament de la sessió:

1. Aprovació de la urgència de la celebració de la sessió

El senyors assistents, de conformitat amb el que disposa l’article 113.1.a) del ROF, acorden 
per unanimitat aprovar la declaració de la urgència de la present sessió.

DRETS SOCIALS (ÀREA SERVEIS SOCIALS)

2. Proposta d’atorgament de subvenció a l’entitat “ONG Casal Solidari Gent del Món”.
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El govern espanyol va dictar el Real Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara 
l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 
Les mesures que es contenen en aquest Reial decret són les imprescindibles per fer front a 
la situació, resulten proporcionades a l'extrema gravetat de la mateixa i no suposen la 
suspensió de cap dret fonamental, tal com preveu a l'article 55 de la Constitució.

En la seva Exposició de Motius reconeix que la situació derivada de la COVID-19 és “una 
crisi sanitària sense precedents i d’enorme magnitud, tant pel molt elevat nombre de 
ciutadans afectats com per l’extraordinari risc pels seus drets”, i que d’això se'n deriva una 
situació “greu i excepcional”.

També l’Exposició de Motius del Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual 
s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la 
COVID-19, reconeix que la crisi sanitària que estem patint està tenint “un impacte directe 
en l’economia i en la societat”, i que les mesures sanitàries de contenció suposen “reduir 
l’activitat econòmica i social de forma temporal pel teixit productiu i social, restringint la 
mobilitat i paralitzant l’activitat a nombrosos sectors [econòmics], amb important pèrdues de 
rendes per a les llars, autònoms i empreses”.

En data 10 de juny de 2021 es va firmar Conveni de col·laboració entre l’Institut d’Afers 
Socials i aquest Ajuntament per al finançament de les prestacions bàsiques dels serveis 
socials que tenguin per objecte atendre persones especialmente vulnerables i finançar 
projectes i contractacions laborals necessàries per fer front a les situacions extraordinàries 
derivades de la COVID-19 durant l’any 2021 (conveni URCOVID 2021).

Establint a favor de l’Ajuntament de Marratxí, una despesa per un import total de 
188.465,04€ amb càrrec a la partida 50.23143.46202 del vigent pressupost de despeses de 
l’IMAS i l’import de 31.410,84€ transferits de la Conselleria d’Afers Socials i Esports del 
Govern de les Illes Balears al pressupost de l’IMAS, amb càrrec a la partida pressupostària 
50.23143.46282. Per tant l’Ajuntament de Marratxí rebrà una suma total de 219.875,88 € 
per aquest Conveni.

En data 1 de juny de 2021, l’entitat ONG CASAL SOLIDARI GENT DEL MÓN, presentà 
instancia amb número de registre d’entrada 2021/7678

L’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions (LGS), 
estableix que es poden concedir, de forma directa i amb caràcter excepcional, subvencions 
en que s’acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres 
degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública. En el mateix sentit 
s’expressa l’article 2 in fine de l’Ordenança General de Subvencions municipal.

L’article 28 LGS estableix que la resolució de concessió establirà les condicions i 
compromisos aplicables a la subvenció concedida.

En data 11 de juny de 2021, la directora de Serveis Socials, informa favorablement sobre la 
sol·licitud presentada per l’ONG Casal Solidari gent del món.

Vist l’informe favorable d’existència de crèdit emès per l’àrea de Intervenció d’aquest 
Ajuntament en data 2 de juliol de 2021.
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Tant l’article 15,b de les Bases de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de 
Marratxí com les Bases d’Execució del pressupost vigent estableixen que serà 
competent per a resoldre les sol·licituds de subvencions superiors a 2000 euros la Junta de 
Govern Local. Per la seva banda, l’article 18 de l’Ordenança General de Subvencions 
estableix els apartats que s’han de regular en el cas de concessions directes d’ajudes.

De conformitat amb l’exposat anteriorment, el responsable de la tramitació de l’expedient 
informa de la següent proposta de resolució:

1.- Atorgar una subvenció directa de 30.000 euros a l’ONG Casal Solidari gent del món, 
condicionada al compliment dels condicionants i requisits establerts al conveni que 
s’adjunta a aquesta proposta, i que en forma part integrant.

2.- Consignar a la partida 231.01.48000 del pressupost de l’Ajuntament de Marratxí per 
l’any 2021, afectada a finançar la subvenció esmentada.

3.- Publicar la resolució de concessió en la Base de Dades Nacionals de Subvencions i el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears,i notificar-la a l’interessat i a l’àrea d’Intervenció.

4.- Notificar la resolució a la interessada i a l’àrea d’intervenció

Sotmès l’assumpte a votació els senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar els 
acords esmentats.

I no havent mes assumptes a tractar, el President aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretària estenc aquesta acta.

Catalina Eva Alemany Covas

La Secretària,

Miquel Cabot Rodríguez

Marratxí, 13 de juliol del 2021

El Batle,
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