ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 21/2019
Caràcter: ordinària
Data: 5 de juny de 2019
Horari: de les 8.30 a les 9.15 hores
Lloc: sala de juntes de l’edifici municipal del carrer de la Constitució, 6
ASSISTENTS:
 Sr. Gregorio Estarellas Mas, batle
 Sr. Jaume J. Oliver Vallés
 Sr. Bernadí Vives Cardona
 Sra. Lucía Escribano Alés
 Sr. Jaume Tomàs Oliver
 Sr. Lluis Segura Seguí
 Sr. Miquel Àngel Serra Teruel
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
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 29 de maig de 2019, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL DE MALLORCA
Tot seguit es veu l’expedient relatiu al conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i
l’Ajuntament de Llucmajor per dur a terme actuacions relatives a la subvenció per a control
de felins assilvestrats a zones urbanes de Mallorca.
Antecedents.
El dia 03/02/19 es va registrar d’entrada en el Registre d’aquest Ajuntament sol·licitud del
Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca en el qual demana que en
el termini de dos mesos comptador des de la data de la publicació al BOIB de la concessió
de la subvenció un certificat del secretari municipal d’aprovació per par de l’Ajuntament de
Llucmajor del conveni a subscriure amb el Consell de Mallorca segons el model normalitzat
que figura com Annex 0 d’aquesta convocatòria.
En conseqüència se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el
següent acord:
Primer.- Aprovar, en els mateixos termes en què es redacta a l’expedient, el Conveni
de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Llucmajor per a la concessió
de subvencions 2019 per dur a terme activitats de control poblacional de felins assilvestrats
a zones urbanes de municipis de Mallorca.
Segon.- Facultar al batle per firmar els documents necessaris per a l’execució del
present acord.
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CONVENI AMB EL CONSELL DE MALLORCA
Seguidament es veu l’expedient relatiu al conveni de col·laboració entre el Consell de
Mallorca i l’Ajuntament de Llucmajor per dur a terme actuacions de protecció contra la
contaminació atmosfèrica al municipi i adquisició de vehicles 100% elèctrics.
Antecedents
Primer.- Per Acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca, de data 22 d’agost
de 2018 es va aprovar la convocatòria de subvencions 2019 per dur a terme actuacions de
protecció contra la contaminació atmosfèrica als municipis i l’adquisició de vehicles 100 %
elèctrics.
Segon.- L’Ajuntament de Llucmajor va sol·licitar una subvenció per a l’adquisició d’un
vehicle 100 % elèctric per al servei de notificadors, adscrit al Departament de Secretaria, per
un import de 20.754,00 €.
Tercer.- Mitjançant Acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca, de data 22
de maig de 2019, s’ha aprovat la concessió d’una subvenció a l’ajuntament de Llucmajor,
per a la finalitat esmentada i per un import de 20.754,00 €.
Fonaments jurídics
Primer.- L’ apartat 5.2 de l’Acord del Consell de Mallorca de Concessió de
subvencions 2019 per dur a terme actuacions de protecció contra la contaminació
atmosfèrica als municipis i l’adquisició de vehicles 100 % elèctrics, preveu l’obligació de
remetre al Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, en el termini de
dos mesos comptadors des de la data de la publicació al BOIB de la concessió de la
subvenció, un certificat del secretari municipal d’aprovació per acord/resolució del conveni a
subscriure.
Segon.- D’acord amb el punt tercer del Decret de batlia de data 21.10.2016, relatiu a
la ratificació de delegació d’atribucions en favor de la Junta de Govern Local, li correspon
l’aprovació d’instruments de col·laboració amb altres administracions, sempre que no siguin
competència del Ple.
En conseqüència se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el
següent acord:
Primer.- Aprovar en els mateixos termes en què es redacta a l’expedient, el Conveni
de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Llucmajor, per dur a terme
actuacions de protecció contra la contaminació atmosfèrica als municipis i l’adquisició de
vehicles 100 % elèctrics.
Segon.- Facultar el batle per firmar els documents necessaris per a l’execució del
present acord.
Fora de l’ordre del dia, i després de la preceptiva declaració unànime d’urgència, es veu el
recurs de reposició interposat per l’Associació radio-taxi Llucmajor-s’Arenal contra l’acord de
la Junta de Govern Local de dia 22 del maig passat.
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Antecedents
A) L’any 2018 l’Ajuntament de Llucmajor va aprovar una modificació substancial de
l’Ordenança municipal reguladora del servei de taxi, que es publicà en el BOIB de
data 01/09/2018.
B) El nou text normatiu contempla la modalitat de llicència «adaptada», com aquella que
està especialment destinada a prestar servei a persones amb discapacitat. Així
mateix, també es contempla la possibilitat de llicències de vehicles fins a 9 places.
C) L’Ordenança actualment, en regular l’ordenació de les parades, només estableix que
els taxis s’han de situar segons l’ordre d’arribada, i s’ha d’atendre la demanda
segons l’ordre en què estiguin col·locats.
D) El regidor delegat de Mobilitat, Sr. Miquel Àngel Serra, va dictar una providència en
la que es posava de manifest que l’actual regulació provoca problemes
d’interpretació per part de les persones conductores, i demanava que s’arbitrés una
solució transitòria de cara a la temporada alta que està a punt de començar, on
s’estableixi el criteri de prioritat en l’ordre de prestació del servei a les parades quan
el client demanda un servei de taxi adaptat, un servei amb capacitat fins a set places,
o poder pagar amb targeta de crèdit. El regidor en tot moment va manifestar que
aquesta solució transitòria comptava amb el consens del sector del taxi.
E) La Junta de Govern Local (JGL) en sessió de dia 22 de maig passat, va aprovar uns
criteris en l’ordre de prestació del servei a les parades de taxi, i paral·lelament, iniciar
els tràmits per modificar l’Ordenança i incorporar-hi dits criteris.
F) En data 29/05/2019, i RGE núm. 2019007443, l’Associació radio-taxi Llucmajors’Arenal ha interposat recurs de reposició contra l’esmentat acord, en el que en
demana la seva anul·lació, en base, entre d’altres, als següents arguments que se
sintetitzen en els termes següents:
 No s’ha seguit el procediment legalment establert per a la modificació de
l’Ordenança.
 Els criteris aprovats són arbitraris i contradiuen l’Ordenança.
Fonaments de dret
I.

L’actual regulació del procediment per a l’aprovació i/o modificació d’ordenances i
reglaments municipals contempla un tràmit de consulta prèvia, una exposició pública
inicial, aprovació inicial, exposició pública, aprovació definitiva, i publicació en el
butlletí oficial, la qual cosa suposa un temps de tramitació no inferior als tres mesos.
Per tant, és impossible que per a la temporada alta d’enguany, es pugui tenir una
solució definitiva a la problemàtica plantejada, mitjançant la pertinent modificació de
l’Ordenança. Per aquest motiu, i tenint en compte que des de la regidoria de Mobilitat
es pensava que comptava amb el consens del sector del taxi, la JGL va aprovar uns
criteris, com a mesura provisional per passar la temporada alta, al temps que
s’iniciaven els tràmits per modificar l’Ordenança.
II. Atès que amb la presentació del recurs de reposició quedar clar que la mesura
provisional proposada i aprovada no compta amb el consens dels taxistes, i que, com
ja reflectia l’acord de la JGL, no es va seguir el procediment legalment establert per a
la modificació de l’Ordenança, s’ha d’estimar el recurs de reposició interposat.
III. D’acord amb els art. 123 i 124 de la Llei 39/2015,d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions públiques, s’ha interposat en temps i
forma el recurs de reposició contra l’esmentat acord de la JGL.
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En conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el
següent acord:
Primer. Estimar el recurs de reposició interposat per l’Associació radio-taxi
Llucmajor-s’Arenal i, en conseqüència, anul·lar l’acord de la Junta de Govern Local de dia 22
de maig passat, amb el que es van aprovar uns criteris en l’ordre de prestació del servei a
les parades de taxi, i s’acordà iniciar els tràmits reglamentaris per a la modificació de
l’Ordenança municipal reguladora del servei de taxi, per establir una solució definitiva als
problemes que es pretenien resoldre amb l’esmentat acord provisional.
Segon. Notificar el present acord a l’Associació radio-taxi Llucmajor-s’Arenal i fer-ne
la mateixa difusió que la que es va fer de l’acord que s’ha anul·lat.
Fora de l’ordre del dia, i després de la preceptiva declaració unànime d’urgència, es veu
l’expedient relatiu per autoritzar la comissió de serveis d’un policia local per ocupar, en
comissió de serveis, un lloc d’Oficial de la Unitat Polivalent diürn
Antecedents
 Atès que la Junta de Govern Local en data 05/07/2017 va aprovar la convocatòria
i les bases per a la cobertura, en comissió de serveis, d'un lloc d'oficial de l'àrea
de convivència ciutadana i policia de l'Ajuntament de Llucmajor,
 Considerant que la base setena contempla la creació d'una llista d'espera de la
resta de persones que segueixen en ordre de puntuació a la persona
adjudicatària del lloc a l'efecte de cobrir possibles renúncies o vacants.
 Considerant que amb data 7 de maig de 2019 l’inspector en Cap va emetre
informe fent constar la necessitat de que es dugui a terme el nomenament, en
comissió de serveis, de tres oficials degut a la mancança de personal oficial que
hi ha actualment a l’àrea de convivència ciutadana i policia.
 Atès que dia 15 de maig de 2019 se li va conferir audiència al Sr. David Vich
Cabrer per a que prestés el seu consentiment perquè se li nomeni en comissió de
serveis i, en aquest cas, indiqués l'ordre de preferència dels llocs vacants.
 Amb data 16 de maig de 2019 el Sr. David Vich ha prestat el seu consentiment
perquè es dugui a terme la Comissió de Serveis
Fonaments de dret
I. Normativa aplicable:
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPAC).
- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL).
- Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP).
- Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (LMRLIB).
- Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears (LFPIB).Llei 4/2013, de 17 de juliol de Coordinació de les Policies Locals de les Illes
Balears (LCPLIB).
- Decret del Govern Balear 28/2015, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament Marc de
Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears (RMCPLIB).
II. L’article 178 del RMCPLIB en el seu apartat 3 estableix que la comissió de serveis té
caràcter temporal i finalitza quan el lloc de treball es proveeix amb caràcter definitiu o si la
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persona titular retorna, i en tot cas, finalitza pel transcurs del temps pel qual es va concedir. I
l’apartat 4 següent afegeix que la durada d’una comissió de serveis en un lloc de treball,
amb caràcter general, és de dotze mesos, i es pot prorrogar amb la justificació prèvia de
l’òrgan competent, un termini màxim de dos anys, termini que excepcionalment es podrà
prorrogar quan les necessitats del servei ho requereixin.
III. Mitjançant el Decret 621/2018, de 20 de febrer, es va delegar en la Junta de Govern
Local la competència de les atribucions en matèria de personal no expressament atribuïdes
a altres òrgans, per la qual cosa és la Junta de Govern Local qui ha de resoldre sobre la
pròrroga sol·licitada
Per tot el que s’ha exposat i en conseqüència se sotmet el fons de l’assumpte i per
unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Nomenar al Sr. David Vich Cabrer, per ocupar, en comissió de serveis, el
següent lloc d’Oficial de la Unitat Polivalent diürn, de l’àrea de convivència ciutadana i policia
de l’Ajuntament de Llucmajor:
ÀREA:
ÒRGAN:
UNITAT:

CONVIVÈNCIA CIUTADANA I POLICIA (POL)
ÀREA DE SEGURETAT (POL011)
POLIVALENTS DIÜRNS (POL0110000)

LLOC DE TREBALL:
COMP. ESPECÍFIC: 8

OFICIAL POLICIA LOCAL
F90150022- Ext. 8
NIVELL DEL COMP. DE DESTINACIÓ:

20

Segon.- Els efectes d’aquest nomenament seran a partir de dia 7 de juny de 2019 i
fins dia 6 de juny de 2020 o quan el lloc de treball es proveeixi amb caràcter definitiu.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat, a la Prefectura de la Policia Local,
al Departament de Recursos Humans i al Registre de Personal.
Fora de l’ordre del dia, i després de la preceptiva declaració unànime d’urgència, es veu
l’expedient relatiu per autoritzar la comissió de serveis d’un policia local per ocupar, en
comissió de serveis, un lloc d’Oficial de la Unitat Polivalent diürn
Antecedents
 Atès que la Junta de Govern Local en data 05/07/2017 va aprovar la convocatòria
i les bases per a la cobertura, en comissió de serveis, d'un lloc d'oficial de l'àrea
de convivència ciutadana i policia de l'Ajuntament de Llucmajor,
 Considerant que la base setena contempla la creació d'una llista d'espera de la
resta de persones que segueixen en ordre de puntuació a la persona
adjudicatària del lloc a l'efecte de cobrir possibles renúncies o vacants.
 Considerant que amb data 7 de maig de 2019 l’inspector en Cap va emetre
informe fent constar la necessitat de que es dugui a terme el nomenament, en
comissió de serveis, de tres oficials degut a la mancança de personal oficial que
hi ha actualment a l’àrea de convivència ciutadana i policia.
 Atès que dia 15 de maig de 2019 se li va conferir audiència al Sr. Juan Antonio
Sarrión Navarro per a que prestés el seu consentiment perquè se li nomeni en
comissió de serveis i, en aquest cas, indiqués l'ordre de preferència dels llocs
vacants.
 Amb data 16 de maig de 2019 el Sr. Juan Antonio Sarrión ha prestat el seu
consentiment perquè es dugui a terme la Comissió de Serveis
Fonaments de dret
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I. Normativa aplicable:
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPAC).
- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL).
- Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP).
- Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (LMRLIB).
- Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears (LFPIB).Llei 4/2013, de 17 de juliol de Coordinació de les Policies Locals de les Illes
Balears (LCPLIB).
- Decret del Govern Balear 28/2015, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament Marc de
Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears (RMCPLIB).
II. L’article 178 del RMCPLIB en el seu apartat 3 estableix que la comissió de serveis té
caràcter temporal i finalitza quan el lloc de treball es proveeix amb caràcter definitiu o si la
persona titular retorna, i en tot cas, finalitza pel transcurs del temps pel qual es va concedir. I
l’apartat 4 següent afegeix que la durada d’una comissió de serveis en un lloc de treball,
amb caràcter general, és de dotze mesos, i es pot prorrogar amb la justificació prèvia de
l’òrgan competent, un termini màxim de dos anys, termini que excepcionalment es podrà
prorrogar quan les necessitats del servei ho requereixin.
III. Mitjançant el Decret 621/2018, de 20 de febrer, es va delegar en la Junta de Govern
Local la competència de les atribucions en matèria de personal no expressament atribuïdes
a altres òrgans, per la qual cosa és la Junta de Govern Local qui ha de resoldre sobre la
pròrroga sol·licitada
Per tot el que s’ha exposat i en conseqüència se sotmet el fons de l’assumpte i per
unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Nomenar al Sr. Juan Antonio Sarrión Navarro, per ocupar, en comissió de
serveis, el següent lloc d’Oficial de la Unitat Polivalent diürn, de l’àrea de convivència
ciutadana i policia de l’Ajuntament de Llucmajor:
ÀREA:
ÒRGAN:
UNITAT:

CONVIVÈNCIA CIUTADANA I POLICIA (POL)
ÀREA DE SEGURETAT (POL011)
POLIVALENTS DIÜRNS (POL0110000)

LLOC DE TREBALL:
COMP. ESPECÍFIC: 8

OFICIAL POLICIA LOCAL
F90150022- Ext. 9
NIVELL DEL COMP. DE DESTINACIÓ:

20

Segon.- Els efectes d’aquest nomenament seran a partir de dia 7 de juny de 2019 i
fins dia 6 de juny de 2020 o quan el lloc de treball es proveeixi amb caràcter definitiu.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat, a la Prefectura de la Policia Local,
al Departament de Recursos Humans i al Registre de Personal.
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.
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El batle

El secretari
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