ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 22/2020
Caràcter: ordinària
Data: 3 de juny de 2020
Horari: de les 11 a les 11.30 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 3 de juny 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. Noemí Getino Pérez
 Sr. Alexandro Gaffar
 Sr. Guillermo Roig Mascarò
 Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sra. Maria del Pilar Bonet Escalera
 Sr. Gabriel Rojo Rodríguez
 Sr. Ginés Sáez González
 Sr. José M. Pastor Cantallops
El sr. Sr. Simó Adrover Llompart s’incorpora a la sessio una vegada començada.
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 27 de maig de 2020, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.
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RECTIFICACIO D’ERRORS D’UN ACORD DE LA JGL DE DIA 15 D’ABRIL DE 2020
RELATIU A LA CONVOCATORIA I BASES DE (7) PLACES D’OFICIAL DE AL POLICIA
I LOCAL COM A FUNCIONARIS DE CARRERA AMB EL SISTEMA DE PROMOCIO
INTERNA
ANTECEDENTS
I. Dia 15 d’abril de 2020 la junta de govern local va aprovar la convocatòria i les bases que
han de regir les proves selectives per cobrir, com a funcionaris de carrera, set (7) places
d’Oficial de policia local de l’Ajuntament de Llucmajor, mitjançant el sistema de promoció
interna.
II. Una vegada publicat el referit acord en el BOIB núm. 66, de 30 d’abril de 2020, s’han
detectat les següents errades:
.Errada a la “Base tercera. Presentació d’instàncies”, atès que, en la base tercera punt 2
s’estableix que “El termini general de presentació de sol·licituds és de vint dies
naturals a partir de l'endemà del dia en què es publiqui la convocatòria en el Butlletí
Oficial de l'Estat (BOE)” resultant que, de conformitat amb l’establert a l’article 184.2
del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament marc de
coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017,
de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública, el termini general de presentació
de sol·licituds és de vint dies hàbils.
.Errada a la “Base onzena. Presentació de documentació i nomenament funcionaris en
practiques”. atès que, en la base onzena punt 1 s’estableix que “ Un cop publicada la
llista definitiva de persones aprovades amb plaça que han de ser nomenades com a
personal funcionari en pràctiques en la web municipal i en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, les persones aspirants que hi figurin disposen d'un termini de deu dies
hàbils des de la data de publicació per presentar els documents que acreditin que
compleixen els requisits que exigeix la convocatòria” resultant que, de conformitat
amb l’establert a l’article 176.2 del Decret 40/2019, de 24 de maig, aquest termini es
de vint dies hàbils.
III. D’altra banda, la Cap de secció de l’àrea d’assessorament de l’Institut de
Seguretat Pública de les Illes Balears, ha detectat les següents contradiccions a les bases
que han de regir la convocatòria, conforme a la nova normativa aplicable, que s’haurien
d’esmenar:
.En la base setena, punt 3.3 s’estableix que “aquesta prova l'han de realitzar tots els
aspirants que vulguin formar part del borsí d'interins, malgrat no haver superat la fase
d'oposició” resultant que, de conformitat amb l’establert a l’article 173 del Decret
40/2019, de 24 de maig, totes les proves de la fase d’oposició són de caràcter
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obligatori i eliminatori. A més, al nou Decret 40/2019, de 24 de maig , ja no es regula
cap tipus de borses de funcionaris interins derivades de processos selectius,
resultant que, actualment, únicament són possibles les borses d’interins segons la
regulació de l’article 41 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol de coordinació de les policies
locals de les Illes Balears, modificada per la Llei 11/2017.

.En la base dotzena, punt 2 s’estableix que “S'entendrà que estan superades les
pràctiques si s'han desenvolupat funcions de comandament durant al menys 6 mesos
a Llucmajor” resultant que, la possibilitat d’exempció només es troba permesa en
relació al curs de capacitació i en les condicions establertes a l’article 34.3 de la Llei
4/2013 i 178 del Decret 40/2019.
.En la base tretzena, punt 2 s’estableix que “ Aquest període de pràctiques per a la
categoria a la qual s'accedeix en aquesta convocatòria es realitza una vegada
superat el curs de capacitació, excepte que la incompatibilitat de dates aconselli
compaginar les dues etapes. En tot cas, és necessari haver completat almenys una
cinquena part del curs de capacitació per poder executar la primera etapa de
practiques” ” resultant que, aquesta previsió es regula a l’article 181 del Decret
40/2019 per a la categoria de policia.
.A la base quinzena s’estableix la constitució d’una borsa segons el que es denomina
procediment ordinari, resultant que aquest procediment ordinari es regulava a l’article
168 del Decret 28/2015 de 30 d’abril, pel qual s’aprova el reglament marc de
coordinació de les policies locals de les Illes Balears, però al nou Decret 40/2019, de
24 de maig , ja no es regula cap tipus de borses de funcionaris interins derivades de
processos selectius, resultant que, actualment, únicament són possibles les borses
d’interins segons la regulació de l’article 41 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol de
coordinació de les policies locals de les Illes Balears, modificada per la Llei 11/2017.
.A l’Annex III relatiu al programa de temes de la fase d’oposició de les proves selectives
es preveuen 25 temes resultant que, de conformitat amb l’article 167.2 b) i c) del
Decret 40/2019, el nombre mínim de temes per a la categoria d’Oficial ha de ser de
35 temes.
FONAMENTS DE DRET
- L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, estableix que les administracions públiques podran, així mateix,
rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de
fet o aritmètics existents en els seus actes.

Plaça d'Espanya, 12 - 07620 Llucmajor Illes Balears Tel.: 971.66.00.50 Fax: 971.66.20.81 llucmajor@llucmajor.org
c/ M. Antònia Salvà, 50 - 07600 s'Arenal Llucmajor Tel.: 971.44.10.71 Fax: 971.44.08.76

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. Rectificar l'error detectat a la Base tercera de l’Annex I de l'Acord de la Junta de
govern de dia 15 d’abril de 2020 publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 66, de
30 d’abril de 2020, relatiu a les bases que han de regir les proves selectives cobrir com a
funcionaris de carrera set places d’Oficial de policia local de l’Ajuntament de Llucmajor,
mitjançant el sistema de promoció interna, en el següent sentit:
On diu:
“3.2. El termini general de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals a partir
de l’endemà del dia en què es publiqui la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat
(BOE).”
Ha de dir:
“3.2. El termini general de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a partir de
l’endemà del dia en què es publiqui la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat
(BOE).”
Segon. Rectificar l'error detectat a la Base setena, punt 7.3.3. de l’Annex I de l'Acord de la
Junta de govern de dia 15 d’abril de 2020 publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 66, de 30 d’abril de 2020, relatiu a les bases que han de regir les proves selectives
cobrir com a funcionaris de carrera set places d’Oficial de policia local de l’Ajuntament de
Llucmajor, mitjançant el sistema de promoció interna, en el següent sentit:
On diu:
“1. Aquesta prova consisteix en l'exploració psicotècnica per acreditar nivells mínims
d'aptituds intel·lectuals i també en l'exploració de la personalitat i les actituds de les
persones aspirants amb la finalitat de determinar el conjunt de competències
corresponents a les funcions de la categoria d’Oficial, i descartar l'existència de
símptomes o indicadors compatibles amb alteracions psicopatològiques i/o de la
personalitat.
Aquesta prova, que serà efectuada per un o varis professionals de la psicologia que
actuaran com a assessors del tribunal, haurà de constar de dues parts:
a) La primera consisteix en respondre un o varis tests d'aptitud intel·lectual. La
valoració d'aquesta prova és de 0 a 10 punts i cal obtenir un mínim de 5 per
superar-la. El resultat serà d'APTE o no APTE, quedaran eliminades les
persones aspirants que no obtinguin una valoració d' apte.
b) La segona consisteix en respondre la prova o les proves per avaluar el
conjunt de competències corresponents segons les funcions de la categoria
d’Oficial i que poden consistir en un o diversos tests i, si es cau, en una
entrevista personal per tal de completar l'estudi. La seva valoració és APTE o
NO APTE. Quedaran eliminats els aspirants que no obtinguin la valoració
d'APTE.
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2. En tot cas, les proves i els instruments utilitzats per a l'avaluació han de comptar
amb els requisits tècnics de fiabilitat i validesa propis de psicometria. Així mateix, els
qüestionaris de personalitat han de disposar d'escales de desitjabilitat social i/o
sinceritat que l'avaluador haurà de considerar.
3. Aquesta prova l’han de realitzat tots els aspirants que vulguin formar part del borsí
d’interins, malgrat no haguessin superat la fase d’oposició.”
Ha de dir:
“1. Aquesta prova consisteix en l'exploració psicotècnica per acreditar nivells mínims
d'aptituds intel·lectuals i també en l'exploració de la personalitat i les actituds de les
persones aspirants amb la finalitat de determinar el conjunt de competències
corresponents a les funcions de la categoria d’Oficial, i descartar l'existència de
símptomes o indicadors compatibles amb alteracions psicopatològiques i/o de la
personalitat.
Aquesta prova, que serà efectuada per un o varis professionals de la psicologia que
actuaran com a assessors del tribunal, haurà de constar de dues parts:
a) La primera consisteix en respondre un o varis tests d'aptitud intel·lectual. La
valoració d'aquesta prova és de 0 a 10 punts i cal obtenir un mínim de 5 per
superar-la. El resultat serà d'APTE o no APTE, quedaran eliminades les
persones aspirants que no obtinguin una valoració d' apte.
b) La segona consisteix en respondre la prova o les proves per avaluar el
conjunt de competències corresponents segons les funcions de la categoria
d’Oficial i que poden consistir en un o diversos tests i, si es cau, en una
entrevista personal per tal de completar l'estudi. La seva valoració és APTE o
NO APTE. Quedaran eliminats els aspirants que no obtinguin la valoració
d'APTE.
2. En tot cas, les proves i els instruments utilitzats per a l'avaluació han de comptar
amb els requisits tècnics de fiabilitat i validesa propis de psicometria. Així mateix, els
qüestionaris de personalitat han de disposar d'escales de desitjabilitat social i/o
sinceritat que l'avaluador haurà de considerar.”
Tercer. Rectificar l'error detectat a la Base onzena, punt 11.1, de l’Annex I de l'Acord de la
Junta de govern de dia 15 d’abril de 2020 publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 66, de 30 d’abril de 2020, relatiu a les bases que han de regir les proves selectives
cobrir com a funcionaris de carrera set places d’Oficial de policia local de l’Ajuntament de
Llucmajor, mitjançant el sistema de promoció interna, en el següent sentit:
On diu:
“11.1. Un cop publicada la llista definitiva de persones aprovades amb plaça i que
han de ser nomenades com a personal funcionari en pràctiques a la web municipal, i
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, les persones aspirants que hi figurin
disposen d'un termini de vint dies naturals des de la data de publicació, per presentar
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els documents que acreditin que compleixen els requisits que exigeix la
convocatòria.”
Ha de dir:
“11.1. Un cop publicada la llista definitiva de persones aprovades amb plaça i que
han de ser nomenades com a personal funcionari en pràctiques a la web municipal, i
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, les persones aspirants que hi figurin
disposen d'un termini de vint dies hàbils des de la data de publicació, per presentar
els documents que acreditin que compleixen els requisits que exigeix la
convocatòria.”
Quart. Rectificar l'error detectat a la Base dotzena, punt 12.2, de l’Annex I de l'Acord de la
Junta de govern de dia 15 d’abril de 2020 publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 66, de 30 d’abril de 2020, relatiu a les bases que han de regir les proves selectives
cobrir com a funcionaris de carrera set places d’Oficial de policia local de l’Ajuntament de
Llucmajor, mitjançant el sistema de promoció interna, en el següent sentit:
On diu:
“12.2. Si algun aspirant és qualificat com a no apte en la fase de pràctiques, o bé si
abandona les pràctiques abans de la seva qualificació o és expulsat, perdran el dret
al seu nomenament com a personal funcionari de carrera, mitjançant una resolució
motivada de l'autoritat convocant o la que en tingui la delegació, a proposta de
l'òrgan responsable de l'avaluació del període de pràctiques. En la mateixa resolució
es pot requerir a les persones aspirants que hagin aprovat totes les proves, per ordre
de puntuació obtinguda en el procés selectiu per ser nomenats personal funcionari en
pràctiques. La incorporació d'aquestes persones aspirants en cap cas es pot realitzar
en un curs ja iniciat i s'ha d'ajornar al començament del curs de capacitació
immediatament posterior.
La resolució esmentada, que exhaureix la via administrativa, es pot recórrer en els
termes que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
S’entendrà que estan superades les practiques si s’han desenvolupat funcions de
comandament durant al menys 6 mesos a Llucmajor.”
Ha de dir:
“12.2. Si algun aspirant és qualificat com a no apte en la fase de pràctiques, o bé si
abandona les pràctiques abans de la seva qualificació o és expulsat, perdran el dret
al seu nomenament com a personal funcionari de carrera, mitjançant una resolució
motivada de l'autoritat convocant o la que en tingui la delegació, a proposta de
l'òrgan responsable de l'avaluació del període de pràctiques. En la mateixa resolució
es pot requerir a les persones aspirants que hagin aprovat totes les proves, per ordre
de puntuació obtinguda en el procés selectiu per ser nomenats personal funcionari en
pràctiques. La incorporació d'aquestes persones aspirants en cap cas es pot realitzar
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en un curs ja iniciat i s'ha d'ajornar al començament del curs de capacitació
immediatament posterior.
La resolució esmentada, que exhaureix la via administrativa, es pot recórrer en els
termes que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.”
Cinquè. Rectificar l'error detectat a la Base tretzena, punt 13.2, de l’Annex I de l'Acord de la
Junta de govern de dia 15 d’abril de 2020 publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 66, de 30 d’abril de 2020, relatiu a les bases que han de regir les proves selectives
cobrir com a funcionaris de carrera set places d’Oficial de policia local de l’Ajuntament de
Llucmajor, mitjançant el sistema de promoció interna, en el següent sentit:
On diu:
“Aquest període de pràctiques per a la categoria a la qual s'accedeix en aquesta
convocatòria es realitza una vegada superat el curs de capacitació excepte que la
incompatibilitat de dates aconselli compaginar les dues etapes. En tot cas, és
necessari haver completat almenys una cinquena part del curs de capacitació per
poder executar la primera etapa de pràctiques”
Ha de dir:
“La fase de pràctiques al municipi amb el contingut que determini l'Ajuntament, tindrà
una durada de sis mesos. Es podrà compaginar la realització de la fase de pràctiques
amb la realització del curs de capacitació.
L’ avaluació de les pràctiques es durà a terme segons el que estableixen els articles
del 180 al 182 del Decret 40/2019.”
Sisè. Anular la base quinzena (Borsa d’interins) de l’Annex I de l'Acord de la Junta de
govern de dia 15 d’abril de 2020 publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 66, de
30 d’abril de 2020, relatiu a les bases que han de regir les proves selectives cobrir com a
funcionaris de carrera set places d’Oficial de policia local de l’Ajuntament de Llucmajor,
mitjançant el sistema de promoció interna.
Setè. Rectificar l’Annex III de l'Acord de la Junta de govern de dia 15 d’abril de 2020 publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 66, de 30 d’abril de 2020, relatiu al programa
de temes de la fase d’oposició de les proves selectives, en el sentit de que s’afegeixen deu
(10) temes més a l'efecte de que el nombre total de temes en la fase d'oposició sigui trentacinc (35). Aquests deu (10) temes seran els següents:
.Constitució espanyola de 1978. La Constitució com a norma suprema. Característiques i
estructura de la Constitució espanyola. Principis constitucionals bàsics. La reforma
constitucional.
.Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Classificació. La protecció i la suspensió
dels drets i les llibertats. El Defensor del Poble.
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.L’organització territorial de l’Estat espanyol. L’Estat autonòmic en la Constitució
espanyola de 1978. Els principis generals de l’organització territorial de l’Estat.
L’Administració local. Les comunitats autònomes. Els municipis. Les províncies.
.El procediment administratiu. Concepte i regulació. Principis generals. Interessats; drets
i garanties. Terminis. Fases del procediment administratiu.
.Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de
circulació per a l’aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret
legislatiu 339/1990. Normes generals de comportament en la circulació.
.Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de
circulació per a l’aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret
legislatiu 339/1990. Altres normes de circulació.
.Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general de
vehicles. Annex X: dispositius d’enllumenat i de senyalització òptica.
.Principis generals del dret penal. Concepte de delicte. Graus d’execució. Persones
penalment responsables. Graus de participació. Causes modificatives de la
responsabilitat penal.
.Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana.
Disposicions generals. Documentació i identificació personal.
.Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. Règim
sancionador.
Quedant l’Annex III amb la següent redacció:
“TEMARI
.Constitució espanyola de 1978. La Constitució com a norma suprema. Característiques i
estructura de la Constitució espanyola. Principis constitucionals bàsics. La reforma
constitucional.
.Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Classificació. La protecció i la suspensió
dels drets i les llibertats. El Defensor del Poble.
.L'acte administratiu. Concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. La validesa de
l'acte administratiu. La notificació dels actes administratius. Els recursos
administratius.
.El procediment administratiu. Concepte i regulació. Principis generals. Interessats; drets
i garanties. Terminis. Fases del procediment administratiu.
.L’organització territorial de l’Estat espanyol. L’Estat autonòmic en la Constitució
espanyola de 1978. Els principis generals de l’organització territorial de l’Estat.
L’Administració local. Les comunitats autònomes. Els municipis. Les províncies.
.Les entitats locals: concepte i característiques. Classes d'entitats locals i la legislació
reguladora. El municipi: concepte i naturalesa jurídica. Elements del municipi.
L'organització municipal. Competències municipals. La potestat reglamentària
municipal. Concepte i classes. Límits i procediment d'elaboració i aprovació.
.Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. Objecte. Àmbit
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d'aplicació. Estructura. Distribució de competències. Competències dels municipis en
matèria de seguretat viària. Conceptes bàsics.
.Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de
circulació per a l'aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret
legislatiu 339/1.990. Àmbit d'aplicació de les normes sobre trànsit, circulació de
vehicles de motor i seguretat viària.
.Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de
circulació per a l’aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret
legislatiu 339/1990. Normes generals de comportament en la circulació.
.Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de
circulació per a l’aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret
legislatiu 339/1990. Altres normes de circulació.
.Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general de
vehicles. Annex X: dispositius d’enllumenat i de senyalització òptica.
.Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de
vehicles. Normes generals.
.Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de
vehicles. Ciclomotors, cicles, vehicles de tracció animal i tramvies.
.L'accident de trànsit. Definició, tipus, causes i classes d'accidents. L'activitat policial
davant els accidents de trànsit. L'ordre cronològic de les actuacions.
.Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.
Principis generals. Cossos de Policia Local. Estructura i règim de funcionament.
.Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.
Principis generals del règim estatutari. Règim disciplinari.
.Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de
les policies locals de les Illes Balears. Ús de l'equip bàsic d'autodefensa i protecció.
Uniformitat i equipament. Normes d'aparença externa, presentació i uniformitat.
.Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat. Principis bàsics
d'actuació. Disposicions estatutàries comunes. Característiques i funcions de les
policies locals.
.La Policia Local com a policia judicial. La detenció. Concepte. Drets i garanties del
detingut. El procediment d'habeas corpus.
.L'inici del procés penal. L'atestat policial. Estructura i valor de l'atestat. Principals
diligències.
.Principis generals del dret penal. Concepte de delicte. Graus d’execució. Persones
penalment responsables. Graus de participació. Causes modificatives de la
responsabilitat penal.
.Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. L'homicidi i les seves
formes. Les lesions.
.Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. Delictes contra el patrimoni i
contra l'ordre socioeconòmic.
.Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. Delictes contra
l'Administració pública. Delictes contra l'Administració de Justícia. Delictes comesos
pels funcionaris públics contra les garanties constitucionals.
.Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. Delictes contra la llibertat.
Delictes contra la intimitat, el dret a la propia imatge i la inviolabilitat del domicili.
.Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. Delictes contra la seguretat
viària.
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.* Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. Delictes sobre l'ordenació
del territori i l'urbanisme.
.* Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. Les penes. Concepte,
classes i efectes. Les mesures de seguretat.
.* Reial decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s'aprova el Reglament d'armes.
Objecte. Definicions. Classificació de les armes reglamentàries. Armes prohibides i
tipus de llicències. Documentació de la titularitat de les armes.
.Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. Actuacions
per al manteniment i el restabliment de la seguretat ciutadana. Potestats especials de
policia administrativa de seguretat.
.Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana.
Disposicions generals. Documentació i identificació personal.
.Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. Règim
sancionador.
.La Policia Local com a policia administrativa. Normativa municipal vigent. Mercats,
venda ambulant, espectacles i establiments públics, protecció ambiental, circulació i
altra normativa.
.* La violència de gènere. Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de
protecció integral contra la violència de gènere. Drets de les víctimes de violència de
gènere. Tutela institucional. Els jutjats de violència sobre la dona: competències.
.* Lideratge d'equips. Concepte i naturalesa del líder. El lideratge basat en l'acció.
Teories del lideratge. El líder com a motivador.
El temari amb * es correspon amb temes obligatoris per la categoria d’oficial.”
Vuitè. Acordar que el termini de presentació d’instàncies sigui de vint dies hàbils,
comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de
l’Estat.
Novè. Publicar la present rectificació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Fora de l’ordre del dia i en caracter d’urgencia es veu la proposta relativa a la modificacio
del sistema de votacio del premi arenaler de l’any 2020, la qual prospera per unanimitat.
I.

La Junta de Govern Local en sessió de dia 1 d'abril de 2020 va aprovar les bases de
la convocatòria del Premi Arenaler de l’Any, amb l’objectiu de premiar aquella
persona que hagi destacat per la seva tasca i la seva contribució a la zona de
s’Arenal

II. Les bases es van publicar al web de l'Ajuntament en data 14/04/2020, i el termini per
presentar candidatures es va establir fins dia 10 de maig.
III. La situació de confinament de la població i les restriccions a la mobilitat provocades
per la pandèmia internacional ocasionada per la COVID-19 han propiciat una
escassa participació en la convocatòria,la qual cosa justifica la necessitat d'ampliar el
termini per facilitar això la participació.
IV. La Junta de Govern Local en sessió de dia 20 de maig va acordar allargar el plaç de
presentació de candidatures fins el dia 29 de maig de 2020.
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V. Malgrat que la declaració de l'estat d'alarma va comportar la suspensió dels terminis
administratius, s'ha seguit amb la tramitació ordinària d'aquesta convocatòria, ja que
no es tracta d'un procediment administratiu pròpiament dit, per la qual cosa s'ha
d'entendre que dita suspensió de terminis no és aplicable a aquest expedient.
VI. El sistema de votació, aprovat a les bases bases, era el següent:
- A través de l’aplicació de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Llucmajor
(sempre que el departament corresponent la tengui disponible).
- Presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de s’Arenal.
VII. Per acudir a les oficines de l’Oficina d’Atenció al Ciutadana, en aquests moments
d’estat d’alarma, s’ha de demanar cita prèvia, això dificulta l'assistència de public per
emetre el seu vot.
VIII.En aquests moments no és disposa de l’aplicació de Participació Ciutadana
l’Ajuntament de Llucmajor per dur a terme les votacions per aquest sistema.

de

Tot seguit, i en conseqüència se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat
s’adopta el següent acord.
Primer. Habilitar les votacions, excepcionalment, via correu electrònic a l'adreça
arenal@llucmajor.org, adjuntant la còpia del DNI de la persona que emet el vot.
Segon. Publicar al web de l'Ajuntament el corresponent anunci en el que es faci
difusió d'aquesta ampliació.
En aquests moments s’incorpora a la sessio el Sr. Simo Adrover
ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
S’assessora al batle en assumptes de la seva competència.
PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes el Sr. Alexandro Gaffar explica que en aquests moments
no es compleix el període mitjà de pagament a proveïdors, de manera que no podem
disposar del 20% del romanent de tresoreria per destinar-lo a despesa social.
La interventora matisa que ara per ara és així,però es fa feina per reconduir la situació i
poder-lo complir.
El batle demana que tècnicament es faci tot el que faci falta per saber exactament quins són
els recursos disponibles i a quins projectes o iniciatives es poden destinar.
El Sr. Gaffar també comenta que l'Ajuntament de Capdepera ha posat en marxa un projecte
per donar ocupació a les persones usuàries d'ajudes socials que sembla que està donant
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molt bons resultats, ja que consisteix en donar feina als beneficiaris de les ajudes que estan
a l'atur.
La interventora comenta que ha tractat el tema amb el seu col·lega de Capdepera i sembla
que la iniciativa ha tengut molt bona acollida, també entre els propis usuaris ja que se senten
útils a la societat. De totes maneres, s'haurà d'analitzar la viabilitat del projecte, i l'encaix en
el nostre ajuntament, ja que les magnituds econòmiques entre les dues entitats locals són
molt diferents.
Un cop acabats els assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta.
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