
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 10/2019
Caràcter: ordinària
Data: 6 de març de 2019
Horari: de les 8.30 a les 9.15 hores
Lloc: Casa consistorial (despatx del batle)

ASSISTENTS:
 Sr. Gregorio Estarellas Mas, batle
 Sr. Jaume J. Oliver Vallés
 Sr. Jaume Tomàs Oliver
 Sr. Lluis Segura Seguí
 Sr. Bernadí Vives Cardona
 Sr. Miquel Àngel Serra Teruel
 i Marc Rigo Manresa, secretari.

ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sra. Maria Antònia Gil Clar.

ABSENTS:
 Sra. Lucía Escribano Alés.

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 febrer de 2019, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.

REMOCIÓ DE LA CAP DE RRHH DEL SEU LLOC DE TREBALL
Seguidament es veu l’expedient relatiu a la caducitat i l’eventual incoació d’un nou expedient
per a la remoció de la funcionària Sra. Maria Clar Coll del lloc de treball de cap de Secció de
Recursos Humans i Funció Pública.

ANTECEDENTS DE FET
A. En data 08/05/2017 l’aleshores coordinador de RRHH, amb l’adhesió de dos dele-

gats sindicals d’USO, va comunicar una sèrie d’irregularitats comeses en la contrac-
tació d’una infermera per a la Residència de persones majors, i va proposar l’adopció
de les mesures oportunes per evitar que una situació com aquella no es torni a repe-
tir. 

B. En data 10/05/2017 el secretari i la interventora van emetre un informe conjunt en el
que, segons el seu criteri, es posaria de manifest que la Sra. Maria Clar Coll hauria
protagonitzat tota una sèrie d’actuacions que demostrarien una manca de qualificació
i aptitud professional adequada per ocupar el lloc de feina de cap de Recursos Hu-
mans, motiu pel qual es demanà que fos remoguda de l’esmentat lloc de feina.

C. En la sessió de dia 12/07/2017 la Junta de Govern Local (JGL) va adoptar l’acord
d’incoar l’expedient de remoció de la Sra. Clar del lloc de cap de RRHH, per conside-
rar que es produïa el supòsit  de fet previst  a l'apartat b) de l'article 92 de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Ba-
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lears. En data 27/07/2017 ella va presentar un escrit d’al·legacions contra l’esmentat
acord. 

D. La JGL en sessió de dia 08/06/2018 va acordar declarar la caducitat de l’expedient i
incoar-ne un de nou. Contra dit acord la Sra. Clar en data 26/07/2018 va presentar
un nou escrit d’al·legacions que s’afegien a les ja presentades a l’anterior procedi-
ment. 

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 administraci-

ons 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).
 Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament general d'in-

grés del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i de provisió de llocs
de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l'Administració General de
l'Estat.

 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).

 Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el reglament de provisió de llocs de
treball i promoció interna dels funcionaris al servei de l'administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

FONAMENTS DE DRET
I. En primer lloc es fa constar que a dia d'avui, l'expedient de remoció del lloc de treball

únicament està integrat per la resolució de la JGL d'incoació i les al·legacions de la
interessada, però sense que s'hagi emès proposta definitiva. Ja es va acordar l’arxiu
d’un expedient anterior, per haver-se sobrepassat el termini de tramitació, i ara s’ha
produït novament aquesta situació. El fet que mitjançant el Decret 2016002822, de
16 de novembre, s’acordés una atribució a la Sra. Clar de les tasques pròpies de co-
ordinador general al Patronat de la Residència de persones majors de Llucmajor, va
ser clau per reconduir la situació a RRHH. Aquesta circumstància indirectament ha
provocat que els serveis jurídics, que han d’intervenir en la resolució de l’expedient,
hagin pogut prioritzar l’atenció d’altres temes, i aquesta és la causa de la caducitat
del termini per resoldre’l. 

II. El procediment s'ha de desenvolupar i finalitzar, necessàriament, mitjançant l'emissió
d'una resolució dins d'un termini màxim de 3 mesos, i quan el termini màxim del pro-
cediment s'ha sobrepassat sense que l'Administració hagi dictat i notificat la resolució
corresponent, el procediment finalitza de manera automàtica, produint com a efecte,
en els procediments iniciats d'ofici,  la caducitat. Així doncs, de conformitat amb el
que estableix l'article 21.1. de la LPAC, transcorregut el termini màxim sense resoldre
i notificar la resolució, el procediment caduca i ha de ordenar-se el arxiu de l'expedi-
ent. I, per això mateix, hauran de ser considerades invàlides totes les actuacions que
s'hagin realitzat transcorregut aquest termini, així com la resolució que, si escau, po-
gués dictar-se.
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III. La declaració de caducitat no obsta que l'Administració pugui tornar a iniciar vàlida-
ment l'expedient de remoció. L’article 92 de la LFPIB exigeix que la remoció s'efectuï
previ expedient contradictori, escoltada la Junta de Personal corresponent.

El secretari explica que malgrat que la Sra. Clar no ocupi el lloc de cap de RRHH, ja que
exerceix la direcció de la Residència mitjançant una atribució de funcions, el cert és que ella
segueix essent la titular de l’esmentat lloc de feina, i considera que les irregularitats i la falta
d’aptitud per ocupar-lo estan prou acreditades amb el seu informe, firmat conjuntament amb
la interventora en data 05/05/2017, de manera que si ella exigeix reincorporar-se al seu lloc
de cap de secció de RRHH, ho podrà fer, això és el que es pretén evitar amb l’expedient de
remoció. 

La regidora  delegada de la  Residència,  Sra.  Mª Antònia  Gil,  també present  a la  sessió
d’avui, explica que la Sra. Clar fa una bona feina a la Residència, i li ha manifestat en reite-
rades ocasions que no té cap intenció de tornar al seu lloc de feina a RRHH, i al que aspira
és a poder-se jubilar, amb caràcter voluntari, el proper mes d’agost. Per tant, no veu neces-
sari ni convenient tramitar la remoció. 

El secretari explica que, com ja ha dit nombroses vegades, no té cap interès en perjudicar la
Sra. Clar, sinó que la seva única pretensió és evitar que ella torni ocupar la prefectura de
RRHH, ja que des d’un punt de vista estrictament tècnic, no la considera qualificada per fer
aquesta feina. 

A la vista d’aquestes intervencions i després d’intercanviar impressions sobre el tema, se
sotmet l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:

Primer. Declarar la caducitat de l’expedient incoat per la Junta de Govern Local dia
08/06/2018, per a la remoció de la funcionària Sra. Maria Clar Coll del lloc de treball de cap
de Secció de Recursos Humans i Funció Pública i, en conseqüència, procedir al seu arxiu.

Segon. Considerar que no s’escau la incoació d’un nou expedient de remoció, ja que
la Sra. Maria Clar Coll fa una bona feina com a directora de la Residència de Persones Ma-
jors i, a més a més, ha manifestat en reiterades ocasions que no té cap intenció de tornar a
ocupar el lloc de feina de cap de Secció de Recursos Humans, amb la qual cosa, la proble-
màtica que justificava l’expedient, de fet, ha quedat resolta. 

NOMENAMENT DE LA CAP DELS SERVEIS JURÍDICS DE LA SECRETARIA GENERAL
TÈCNICA
Tot seguit  es veu l’expedient  pel  nomenament amb comissió de serveis  a la  Sra.  Sílvia
Mayol  Gómez,  com  a  Cap  dels  Serveis  Jurídics  de  la  Secretaria  General  Tècnica  de
l’Ajuntament de Llucmajor i la proposta.

L’Ajuntament de Llucmajor, mitjançant acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió
de dia 19/12/2018, va aprovar la convocatòria d’una comissió de serveis per proveir el lloc
F90080001, corresponent  al cap dels serveis jurídics de la Unitat de la Secretaria General
Tècnica. Les bases es publicaren en el BOIB núm. 160, de 22 de desembre.

Durant el termini concedit a l’efecte no es va presentar cap persona aspirant, motiu pel qual
es va aprovar una nova convocatòria a la sessió de la JGL de dia 16 de gener passat, la
qual es va publicar en el BOIB núm. 12, de 26 de gener. En aquesta ocasió, durant el termini
corresponent ha presentat la seva sol·licitud la Sra. Sílvia Mayol Gómez. Aquesta persona
va deixar de prestar els seus serveis en aquest ajuntament el passat mes de desembre com

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

3

mailto:llucmajor@llucmajor.org


a TAG interina d’un programa de dinamització del Servei de Contractació, arran de la seva
pressa de possessió d’una plaça de funcionària de carrera del cos superior de la CAIB.

Atès que les bases de la convocatòria en les que va participar la Sra. Mayol, aprovades per
resolució  de  la  Consellera  d'Hisenda  i  Administracions  Públiques   de  data  26/10/2017,
publicada en el BOIB núm. 132, de 28/10/2017, en el seu núm. 19 estableixen que " els
funcionaris  i  funcionàries  que obtenguin  destinació  definitiva  no podran participar  en els
procediments  de  provisió  de  llocs  de  treball  durant  un  termini  mínim  de  dos  anys,
comptadors des del dia en què prenguin possessió del lloc de treball, de conformitat amb
l’article 3.7 del Decret 33/1994.

Tampoc no podran participar, durant el període d’un any, en les convocatòries per atorgar
comissions de serveis, excepte si hi ha hagut una primera convocatòria de la comissió de
serveis corresponent a un lloc de prefectura orgànica que hagi quedat deserta per no haver-
hi funcionaris o funcionàries de carrera que compleixin els requisits establerts".

Atès que a Sra. Mayol compleix els requisits establerts a la base 19 abans esmentada, i
també reuneix les condicions exigides a la convocatòria municipal, en data 15/02/2019 es va
sol:licitar autorització formal a la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques   per tal
que  pugui ser nomenada en comissió de serveis CAP DELS SERVEIS JURÍDICS DE LA
SECRETARIA GENERAL TÈCNICA de l’Ajuntament de Llucmajor.

Atès que la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques ha emès autorització  per tal
que la Sra. Sílvia Mayol Gómez pugui ser nomenada en comissió de serveis CAP DELS
SERVEIS  JURÍDICS  DE  LA  SECRETARIA  GENERAL  TÈCNICA  de  l’Ajuntament  de
Llucmajor.

En conseqüència, a la vista dels antecedents  que precedeixen i així com de conformitat
amb el Decret 621/2018, de 20 de febrer, es va delegar en favor de la Junta de Govern
Local, entre d’altres, la competència de la Batlia en matèria de bases dels concursos de
provisió de llocs de treball, i la competència residual en matèria de personal, se sotmet el
fons de l’assumpta a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord. 

Primer.- Nomenar en comissió de serveis a la Sra. Sílvia Mayol Gómez com a  CAP
DELS SERVEIS JURÍDICS DE LA SECRETARIA GENERAL TÈCNICA de l’Ajuntament de
Llucmajor.

Segon.- Els efectes d’aquest nomenament seran a partir de dia 11 de març de 2019
amb una  durada  d’un  any,  prorrogable  d’acord  amb l’establert  a  la  base  segona  de  la
Resolució de Convocatòria i bases de la comissió de serveis del lloc de Cap dels Serveis
Jurídics de la Secretaria General Tècnica publicada en el BOIB núm. 12 de 26/01/2019.

Tercer.-  Notificar  la  present  resolució  a  la  persona  interessada  i  al  Servei  de
Recursos Humans.

Quart.- Comunicar la present resolució a la Conselleria  d'Hisenda i Administracions
Públiques

REUBICACIÓ DE LA CREU DE TERME DE SANT GUILLEM
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a la reubicació de la creu de terme de Sant Guillem i la
proposta. 

Antecedents
I. A la Ronda de Carles V de Llucmajor, davant el que es coneixia com el Molí d’en

Xeriquet (actual Can Tià Taleca), s’hi ubicava una creu de terme dedicada a Sant
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Guillem, patró dels desganats, construïda i instal·lada en aquell emplaçament l’any
1968,  en  substitució  d’una  creu  anterior,  del  segle  XVI.  Aquesta  creu,  que  està
inclosa en el Catàleg de creus de terme del Govern de les Illes Balears amb el núm.
de fitxa 82,  durant la primera dècada del corrent segle XXI va patir la col·lisió d’un
vehicle, i per motius de seguretat es va haver de desmuntar i retirar a un magatzem
municipal, on actualment es custodia. 

II. Ateses les dimensions i envergadura de la creu, es va considerar inapropiada la seva
reubicació  en  el  mateix  emplaçament,  i  en  el  mes de juliol  de  2013  el  batle  va
traslladar  un informe de la  tècnica  municipal  de Cultura  a la  Direcció  Insular  de
Carreteres i a la Direcció Insular de Patrimoni,  ambdues del Consell  de Mallorca,
plantejant la possibilitat de reubicar la creu en un lloc proper. 

III. En el  mes d’octubre següent la Direcció Insular  de Carreteres va emetre informe
favorable  a  la  realització  de les  obres  de  recol·locació  de  la  creu,  i  després  de
diversos requeriments previs de documentació a l’Ajuntament, en data 25/01/2016 el
Departament  de  Cultura,  Patrimoni  i  Esports  del  Consell  de  Mallorca  va  emetre
informe favorable a la recol·locació de la creu en la rotonda a la que conflueixen les
carreteres de Campos i Porreres. 

IV. En el mes de febrer següent, el Consell de Mallorca va comunicar a l’Ajuntament que
l’òrgan competent  per autoritzar la  reubicació de la creu de terme és la  Direcció
General de Belles Arts i Béns Culturals del Ministeri de Cultura, motiu pel qual es va
demanar còpia, en castellà, dels documents que avalaven la proposta. 

V. En  data  27/06/2016  la  Universitat  de  les  Illes  Balears  també va  emetre  informe
favorable, amb determinades prescripcions, a la reubicació de la creu. 

VI. En  data  09/09/2016  es  va  rebre  a  l’Ajuntament  la  comunicació  del  Consell  de
Mallorca segons la qual l’emplaçament escollit per reubicar la creu és dins la mateixa
rotonda existent a la confluència de les carreteres de Campos i Porreres, ja que així
es mantindrà la seva funció històrica dins la ruta del  Via Crucis o camí de Gràcia,
alhora  que  es  garantirà  més  marge  de  protecció  del  trànsit  rodat  i  la  seva
visualització. 

VII. El Consell  de Mallorca va presentar en data 31/10/2016 al Ministeri de Cultura la
sol·licitud perquè s’autoritzi el trasllat i el muntatge de la creu en el nou emplaçament
proposat. 

VIII. En  data  19/02/2019  el  Departament  de  Patrimoni  del  Consell  de  Mallorca  ha
comunicat a l’Ajuntament que, per indicacions del Ministeri, és l’Ajuntament qui ha de
formular la petició d’autorització de reubicació de la creu. 

En conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el
següent acord:

Primer. Sol·licitar formalment a la Subdirecció General de Protecció del Patrimoni
Històric, del Ministeri de Cultura, Educació i Esports, autorització per reubicar la creu de
terme de Sant Guillem a la rotonda situada en el nucli urbà de Llucmajor, a la confluència
de la Ronda de Carles V i de les carreteres de Campos i Porreres.

Segon. Sol·licitar també a la Subdirecció General de Protecció del Patrimoni Històric,
que tengui per reproduïda la documentació que en el seu dia va aportar el Consell de
Mallorca per avalar la proposta, bona part de la qual els havia estat tramesa prèviament
per l’Ajuntament de Llucmajor. 

ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
S’assessora al batle en assumptes de la seva competència.

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

5

mailto:llucmajor@llucmajor.org


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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