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DECRET

Atès l’estat de l’Alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-
19, declarat pel Govern espanyol mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i ateses
les necessitats econòmiques urgents que comencen a tenir alguns ciutadans d’aquest municipi es
fa necessària l’adopció de mesures extraordinàries per combatre aquestes situacions amb una
celeritat màxima.

Aquest Ajuntament disposa del Reglament Municipal de Prestacions no tècniques de serveis
socials, que es va aprovar en sessió plenària de data 15/10/2002, i va ser publicat al BOIB núm.
157, modificat en sessió plenària de data 15/12/2003 i publicada en el BOIB núm. 35 de data
11/03/2004.  Precisament  aquest  Reglament  estableix  ajudes  no  tècniques  que  són  definides
segons el seu article 1 com una prestació econòmica adreçada a famílies o individus que passen
per situacions de necessitat relacionades amb la manca de mitjans per a la subsistència.

Així mateix estableix a continuació que:

Aquesta mancança podrà estar motivada per la manca de recursos propis (ingressos inexistents
o insuficients amb relació a les necessitats més primàries) o bé ser producte de circumstàncies
excepcionals  provocades  per  situacions  d’emergència.  Les  emergències  són  situacions  que
requereixen una ràpida resposta davant una situació greu de precarietat social, però en les
quals la persona no n’ha estat responsable directe. L’emergència és una situació que sobrevé,
marcada per la imprevisibilitat, la immediatesa i la profunda alteració de la vida diària

Ara el que fa falta en aquests moments tant difícils és dinamitzar la concessió d’aquestes ajudes
establint una flexibilització en el procediment administratiu que permeti que es puguin donar a
totes les persones residents al municipi de Santanyí que ho precisin  amb més eficàcia i rapidesa
en una situació marcada per la declaració de l’Estat d’Alarma, per això, i d’acord amb el que
estableix el punt m) de l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las  Bases  del  Règim  Local  que  disposa  com  a  atribució  del  batle  la  d’adoptar  adoptar
personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d'infortunis públics o greu risc
dels mateixos, les mesures necessàries i adequades donant compte immediata a Ple,

DISPÒS:

Que durant el període de vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial 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,  establir  les  normes  excepcionals  respecte  a  la  concessió  de
prestacions no tècniques de serveis socials següents:
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1. Suspendre l’aplicació, davant la impossibilitat de que els interessats puguin presentar la
documentació requerida establerta al Reglament municipal de prestacions no tècniques
de serveis socials, l’aplicació de l’article 4.2 del Reglament Municipal de Prestacions
no tècniques de serveis socials. Els tècnics de Serveis socials, a través del seu informe,
motivaran la situació de la persona o família sol·licitant.

2. Suspendre l’aplicació del procediment establert a l’article 5 del Reglament municipal de
prestacions no tècniques de serveis socials,  en el sentit que no serà necessari que la
proposta de l’ajuda  sigui elevada a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació i
es resoldrà per aquesta Batllia, previ informe dels serveis socials. 

3. Aquestes mesures excepcionals s’aplicaran a les ajudes tipus I, II, III i V de l’article 3
del Reglament Municipal de Prestacions no tècniques de serveis socials.

4. Donar compte d’aquests mesures urgents al pròxim Ple.

Santanyí, 23 de març de 2020

La batlessa  Davant meu, el secretari 

Maria C. Pons Monserrat  Pedro Herrero Moya


