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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
CONSELL DE GOVERN

3484

Acord del Consell del Govern d’1 de maig de 2020 pel qual es disposa la distribució de targetes de
prepagament per a famílies d’alumnes en situació de vulnerabilitat econòmica

Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 13 de març de 2020 s'aprovà el Pla de Mesures Excepcionals per Limitar la Propagació i el
Contagi de la COVID-19 (BOIB núm. 33, de 13 de març).
Pel que fa a les mesures relatives a la comunitat educativa (apartat II de l'annex 1), es va suspendre l'activitat educativa presencial en tots els
centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d'ensenyament inclosos en l'article 3 de la Llei orgànica 2/2016, de 3 de maig, d'educació.
Malgrat la suspensió de l'activitat presencial, els equips directius i els professionals dels centres educatius han detectat un percentatge elevat
de famílies d'alumnes que han experimentat una sobtada baixada d'ingressos econòmics que, en molts casos, compromet, fins i tot, la
possibilitat d'adquirir aliments i altres productes de primera necessitat.
Aquestes famílies no perceben cap altre ingrès ─la qual cosa les aboca a una situació de precarietat econòmica greu─ ni són beneficiàries
dels ajuts de menjador que atorga la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca per al curs 2019-2020, atès que, en el moment de la
tramitació d'aquests ajuts, no es trobaven en la situació de necessitat actual.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/69/1057761

Per afrontar aquesta situació, la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, configura un sistema de serveis socials que
ha de donar resposta a les necessitats de les persones i ha d'assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la
vida, mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social, l'equitat, la
cohesió territorial i el benestar de les persones.
Així, d'acord amb l'article 3, apartat k), de la Llei 4/2009, entre els objectius de les polítiques de serveis socials s'inclou el de detectar i
atendre les situacions de manca de recursos bàsics i les necessitats socials tant de les persones com dels grups i la comunitat en general.
Entre les necessitats bàsiques que han de garantir les administracions públiques s'inclou l'alimentació, tal com disposa l'article 25 de la Llei 4
/2009. Finalment, dins els col·lectius que han de rebre una atenció prioritària per la seva especial vulnerabilitat, es troben, entre d'altres, les
persones que estan en les situacions següents:
Vulnerabilitat, risc o desemparament per a la gent gran, els infants i les persones adolescents.
Urgència social.
Emergència social per catàstrofe.
L'article 20 de la Llei 4/2009 estableix com a prestacions del sistema públic de serveis socials, entre d'altres, les ajudes econòmiques i
tecnològiques que s'ofereixen a persones i que es destinen a complir les finalitats que estableix l'article 3 d'aquesta Llei.
L'article 22 de la Llei 4/2009, en l'apartat 1, estableix que són prestacions econòmiques les que tenen com a finalitat atendre determinades
situacions de necessitat en què es troben les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per fer-hi front i no estan en
condicions d'aconseguir-ne o rebre'n d'altres fonts. L'apartat tercer disposa que les prestacions econòmiques que es derivin del
desenvolupament d'aquest article queden excloses de l'àmbit d'aplicació de la normativa general de subvencions.
El Govern de les Illes Balears considera una prioritat inajornable la garantia alimentària i de productes bàsics de les famílies amb menors a
càrrec.
Per aquest motiu, la Conselleria d'Afers Socials i Esports i la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca volen distribuir 1.000 targetes
moneder entre les famílies amb menors a càrrec que es troben en situació d'urgència social per vulnerabilitat econòmica a causa de la crisi
sanitària actual.
En conseqüència, s'ha duit a terme el procediment per a l'adquisició d'aquestes targetes, per la tramitació d'emergència, amb l'empresa
Cecosa Supermercados, SLU (Eroski), atès que ha estat l'única empresa, de les tres a les quals es va trametre la proposta, que ha respost amb
una oferta de sistema propi d'adquisició de productes mitjançant targetes de prepagament.
La Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca lliurarà les targetes a les famílies en situació de precarietat econòmica quan en pugui
disposar, la qual cosa s'estima que serà abans del 15 de maig.
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Per tot això, el Consell de Govern, a proposta conjunta de la consellera d'Afers Socials i Esports i el conseller d'Educació, Universitat i
Recerca, en la sessió d' 1 de maig de 2020, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:
Primer. Establir el procediment per distribuir 1.000 targetes de prepagament per a l'adquisició d'aliments i productes de primera necessitat
en els establiments de l'entitat Cecosa Supermercados, SLU (Eroski), amb una càrrega de 100 euros cada targeta.
Segon. Disposar que seran destinatàries de la prestació les unitats familiars que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica, fet que es
comprovarà mitjançant el compliment dels dos requisits següents:
No disposar de cap altra font d'ingressos procedent d'activitat laboral, subsidi o prestació del sistema de garantia d'ingressos.
No ser beneficiària de l'ajut individualitzat de menjador concedit per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca durant el curs
escolar 2019-2020.
Tercer. Començar a distribuir les targetes entre les famílies a partir del dimecres 15 de maig de 2020 a través dels respectius centres
docents. Les targetes tindran vigència fins al dia 1 de juliol. El desplaçament per recollir la targeta s'acull al que disposa l'apartat h) de
l'article 7.1 del 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 per la COVID-19.
Quart. Autoritzar la consellera d'Afers Socials i Esports i el conseller d'Educació, Universitat i Recerca per desplegar aquest Acord.
Cinquè. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 1 de maig de 2020
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La secretària del Consell de Govern
Pilar Costa i Serra
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