ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 6 /2020
Caràcter: ordinària
Data: 5 de febrer de 2020
Horari: de les 11 a les 11.40 hores
Lloc: Casa consistorial (despatx del batle)
ASSISTENTS:
 Sr. Eric Jareño Cifuentes, batle
 Sra. Noemí Getino Pérez
 Sr. Alexandro Gaffar
 Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló
 Maties Veny Orell, interventor accidental
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sra. Maria del Pilar Bonet Escalera
 Sr. Simó Adrover Llompart
 Sr. Ginés Sáez González
 Sr. Eloy Crusat Horrach
 Sr. José M. Pastor Cantallops
ABSENTS:
El Sr. Guillermo Roig Mascarò excusa la seva assistència per una reunió d’Ecovidrio.
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió comença amb l’examen del esborrany de les actes de les sessions anteriors,
realitzades els passats dies 29 de gener i 3 de febrer de 2020, i atès que no s’hi fa cap
objecció, se sotmet a votació i s’aproven per assentiment.
INSTRUCCIÓ D’UNA INFORMACIÓ RESERVADA
ANTECEDENTS
Mitjançant denúncia formulada dia 17 de gener de 2020, R.G.E. num. 566, pel Sr.
Bernadí Vives Cardona, Regidor d'aquesta Corporació, s'ha tingut coneixement dels
següents fets: que el Sr. Sebastià Salvà Clar, agent mediambiental d’aquesta
Corporació, sol absentar-se del seu lloc de treball ja que, en reiterades ocasions,
s'ha vist el vehicle municipal que condueix aparcat al mateix lloc, assenyalant que
disposa de suport gràfic que prova aquestes absències.
En vista d’aquestes afirmacions, que de ser certes poden donar lloc a l'exigència de
responsabilitats disciplinàries, és procedent realitzar una informació reservada amb
l'objecte de determinar la veracitat dels fets assenyalats i, en conseqüència, de la
procedència d'incoar, si escau, l'oportú expedient disciplinari.
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FONAMENTS
1.- De conformitat amb el que estableix la Disposició addicional segona del vigent conveni
col·lectiu del personal laboral, el règim sancionador aplicable a aquest col·lectiu és el que
s’estableix al Reial Decret 33/1986, de 10 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de
Règim Disciplinari dels Funcionaris de l'Administració de l'Estat.
2.- Considerant que els anomenats expedients d'informació reservada vénen regulats a
l'article 28 de Reial Decret 33/1986, de 10 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de
Règim Disciplinari dels Funcionaris de l'Administració de l'Estat, que preveu la possibilitat de
que l'òrgan competent per a incoar el procediment acordi prèviament la realització d'una
informació reservada.
3.- Atès que l'article 55 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, referit a el procediment sancionador, estableix que a
efectes d'incoació de procediment, al rebre comunicació o denúncia d'una suposada
infracció administrativa, l'òrgan competent per incoar podrà acordar la instrucció d'una
informació reservada abans de dictar la provisió en què es decideixi la incoació de
l'expedient o, si escau, l'arxiu de les actuacions.
La informació reservada té caràcter facultatiu i l'òrgan que pot acordar-la és el que té
competència per a incoar el procediment sancionador.
Constitueix per tant una actuació preliminar en tant que és preparatòria i antecedeix a la
incoació de procediment pròpiament dit, de què, consegüentment, no forma part. I la seva
instrucció no implica necessàriament la incoació posterior d'un procediment disciplinari. Un
cop tramitada la mateixa es dictarà provisió en què es decideixi bé la incoació de l'expedient
o bé l'arxiu de les actuacions.
En definitiva, la finalitat de la informació reservada no és altra que proporcionar elements de
coneixement que contribueixin a la formació de la voluntat de l'òrgan competent per acordar
la incoació de l'expedient, quan aquest ho consideri convenient, a fi de determinar si hi ha o
no indicis suficients que per un empleat públic s'hagin comès fets possiblement constitutius
d'infracció disciplinària, que motivin la iniciació de procediment sancionador.
En conseqüència se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el
següent acord:
Primer.- Instruir una informació reservada per determinar si l’actuació del Sr.
Sebastià Salvà Clar pot ser constitutiva d’una infracció administrativa.
Segon.- Designar al Sr. Bartomeu Tomás Noguera, Subinspector de l’àrea de
Seguretat, per dur a terme la instrucció de l’esmentada informació reservada, així com
ordenar l'emissió d'informe sobre els fets indicats i, si escau es practiquin les proves i/o es
realitzin les investigacions que es considerin pertinents.

RECTIFICACIÓ D’ERRORS MATERIALS DETECTATS EN EL BOIB RELATIU A 3
PLACES DE POLICIA LOCAL.
ANTECEDENTS
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I. Dia 27 de desembre de 2019 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 tres (3)
places de policia local de l’Ajuntament de Llucmajor, mitjançant el procediment extraordinari.
II. Una vegada publicat el referit acord en el BOIB núm. 5, de 11 de gener de 2020, s’ha
detectat les següents errades:
a. Errada a l’Annex III on figura el temari de la fase d’oposició atès que, el
Tema 8 fa referència al Reglament marc de coordinació de les policies
locals de les Illes Balears aprovat pel Decret 28/2015, de 30 d'abril, ha de
dir Decret 40/2019, de 24 de maig.
b. S’ha detectat a l’Annex III on figura el temari de la fase d’oposició, una
duplicitat de temari als temes 8 i 14.
c. Errada a l’Annex VI on es fa públic el barem de puntuació de les proves
físiques per a la fase d’oposició en el sentit de que es fa remissió a
l’Annex 3 del Decret 28/2015, de 30 d'abril, quan s’ha de fer a l’Annex 3
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.
III. D’altra banda, i en relació a la aprovació d’un nou Reglament marc de coordinació de les
policies locals de les Illes Balears, dia 28 de gener de 2020, 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:
a. En la base segona, lletra i), s’estableix com a requisit per a l’accés a les proves selectives
«No ocupar cap lloc de treball ni exercir cap activitat en el sector públic delimitat per l'article I
de la llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques», resultant que aquest requisit no es pot exigir per a participar en
el procés selectiu, sinó que es tracta d’un requisit per tal de poder tomar possessió com a
funcionari de carrera.
b. A la base desena 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.
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.
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En conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el
següent Acord:
Primer. Rectificar l'error material detectat a l’Annex III de l'edicte publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 5, de 11 de gener de 2020, relatiu a la publicació de
la convocatòria i les bases que han de regir les proves selectives cobrir com a funcionaris de
carrera tres (3) places de policia local de l’Ajuntament de Llucmajor, mitjançant el
procediment extraordinari, en el següent sentit:
On diu:
“Tema 8. El Decret 28/2015, de 30 d'abril, 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”
“Tema 14. Decret 28/2015, de 30 d'abril, 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”.
Ha de dir:
Tema 8. El 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.”
“Tema 14. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. Delictes comesos amb
motiu de l'exercici dels drets fonamentals i de les llibertades Públics garantides per la
Constitució.”
Segon. Rectificar l’Annex VI de l'edicte publicat en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 5, de 11 de gener de 2020, relatiu a la publicació del barem de puntuació de
les proves físiques per a la fase d’oposició en el sentit de que el barem de puntuació que ha
de regir les proves físiques de la fase d’oposició és l’establert a l’Annex III 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.
Tercer. Anular la lletra L) de la base segona (requisits dels aspirants) de les bases
que han de regir les proves selectives per cobrir com a funcionaris de carrera tres places de
policia local de l’Ajuntament de Llucmajor que hi figuren a l’Annex I, atès que aquest requisit
no es pot exigir per a participar en el procés selectiu, sinó que es tracta d’un requisit per tal
de poder prendre possessió com a funcionari de carrera.
Quart. Anular la base desena (Borsa d’interins) de les bases que han de regir les
proves selectives per cobrir com a funcionaris de carrera tres places de policia local de
l’Ajuntament de Llucmajor que hi figuren a l’Annex I.
Cinquè. Publicar la present rectificació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”
PROJECTE D’EXECUCIÓ D’INSTAL·LACIÓ DE PÈRGOLES FOTOVOLTAIQUES AMB
DOS PUNTS DE CÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS
Vist el projecte tècnic de les obres referenciades, redactat i signat per l’ Enginyer Tècnic
Industrial, Antoni Aguilà Fuster, i vista l’acta de replanteig previ de les obres signada per
l’enginyer industrial municipal, Joan Salvà Mut; en virtut de les competències atribuïdes per
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l'article 21.1.o) de la Llei 7/85, de Bases de Règim Local i la Resolució de Batlia de delegació
d'atribucions en favor de la Junta de Govern Local, de 27.06.2019,
En conseqüència se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el
següent acord:
Únic.- Aprovar el projecte d'execució d’ «Instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques per
autoconsum de 100 kw nominals amb dos punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, al
carrer de l’Esport de Llucmajor», redactat per l’ Enginyer Tècnic Industrial, Antoni Aguilà
Fuster, amb un pressupost d'execució de 219.282,05 € (imposts i taxes inclosos).
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 batle

El secretari
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