
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm:  14 /2020
Caràcter: ordinari
Data: 8 d’abril de 2020
Horari: de les 11 a les 11.05 hores
Lloc: La sessió es realitza telemàticament amb motiu de la situació extraordinària derivada de la
declaració de l’estat d’alarma amb motiu de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.
Es reuneixen després de la convocatòria prèvia, les persones que a continuació es detallen, a
l’objecte de realitzar sessió ordinària en primera convocatòria de Junta de Govern Local d’aquest
Ajuntament.

ASSISTENTS:
Sr. Eric Jareño Cifuentes, batle
Sra. Maria francisca Lascolas Rosselló
Sra. Noemi Getino Perez
Sr. Alexandro Gaffar
Sr. Guillermo Roig Mascaró
Catalina Munar Miquel, interventora
i Marc Rigo Manresa, secretari.

ASSISTENTS NO MEMBRES:
Sr. Gabriel Rojo Rodríguez
Sra. Maria del Pilar Bonet Escalera
Sr. Simó Adrover Llompart
Sr. Ginés Sàez Gonzàlez
Sr. José Miguel Pastor Cantallops

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  1  d’abril  de 2020,  i  atès  que no  s’hi  fa  cap objecció,  se sotmet  a votació  i  s’aprova per
unanimitat.

RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL DE L’ACORD DE LA JGL RELATIU AL NOMENAMENT
DE  PERSONAL  FUNCIONARI  PER  OCUPAR  EN  COMISSIÓ  DE  SERVEIS,  UN  LLOC
D’OFICIAL DE LA POLICIA
ANTECEDENTS
I. Dia 25 de març de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar el nomenament del Sr. Francesc
Josep  García Munar per ocupar, en comissió de serveis, un lloc d’Oficial de la Unitat Polivalent
diürn de l’àrea de convivència ciutadana i policia de l’Ajuntament de Llucmajor.
II. Una vegada notificat el referit acord, s’ha detectat una errada al Document Nacional d’Identitat
del Sr. Francesc Josep García Munar.

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 en els seus actes.

Tot  seguit  i  atès que no hi  ha  intervencions 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’Acord de la Junta de Govern de dia 25 de març de
2020 relatiu al nomenament de personal funcionari per ocupar, en comissió de serveis, un lloc d’Oficial de
policia local, en el següent sentit:



On diu:
«Primer. Nomenar al Sr. Francesc Josep García Munar, amb DNI 43096545-L, 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:»

Ha de dir: 
«Primer. Nomenar al Sr. Francesc Josep García Munar, amb DNI 43079926-Y, 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:»

Segon.  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.


