
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 42/2019
Caràcter: ordinària
Data: 20 de novembre de 2019
Horari: de les 11 a les 10 hores 
Lloc: Casa consistorial (despatx del batle)

ASSISTENTS:
 Sr. Eric Jareño Cifuentes, batle
 Sra. Noemí Getino Pérez
 Sr. Alexandro Gaffar
 Sr. Guillermo Roig Mascarò
 Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló
 Sr. 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
 Sr. Raúl Domínguez Martín

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

DESIGNAR REPRESENTANT MUNICIPAL AL CONSELL DE LA MINERIA
La Llei  10/2014,  d’1 d’octubre, d’ordenació minera de les Illes Balears, en el seu
article 9 crea el Consell de la Mineria de les Illes Balears,  com a òrgan col·legiat,
amb funcions principalment consultives i d’assessorament de la comunitat autònoma
de les Illes Balears en relació amb la mineria, en el marc de la defensa ambiental i el
desenvolupament sostenible. Pel que fa a la seva composició, l’article 10 estableix
que està presidit  per la persona titular de la conselleria competent en matèria de
mineria (actualment la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius) o la
persona  en  qui  delegui,  i  la  resta  de  membres  s’han  de  determinar
reglamentàriament. 

Mitjançant el Decret 6/2015, de 20 de febrer, es regula la composició, les funcions i el
règim intern del Consell  de la Mineria de les Illes Balears, i en el  seu art. 2 se’n
determina la concreta composició. Entre els seus vocals, entre d’altres, s’inclou una
persona en representació de l’Ajuntament quan la qüestió que s’hagi de tractar afecti
directament al seu municipi. 
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L’article 2.2 especifica que els membres del Consell seran nomenats per la persona
titular de la conselleria competent en matèria de mineria, a proposta, si escau, de les
diferents institucions i organitzacions. 

Atesa la renovació de la  corporació municipal  sorgida de les eleccions  locals  del
passat  mes  de  maig,  i  la  nova  distribució  de  les  delegacions  de  competències
municipals a favor  dels membres de la corporació, es fa necessari designar un nou
representant de l’Ajuntament en aquest òrgan col·legiat. 

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

Primer. Proposar la designació del regidor delegat d’Urbanisme, Sr. Guillermo Roig
Mascaró, com a vocal en el Consell de la Mineria de les Illes Balears, en representació de
l’Ajuntament de Llucmajor. 

Segon. Traslladar el present acord a la Conselleria de Transició Energètica i Sectors
Productius, als efectes pertinents.  

CONVOCATÒRIA I BASES DE PROVISIÓ TEMPORAL EN COMISSIÓ DE SERVEIS A
RRHH, CONTRACTACIÓ PÚBLICA I MANTENIMENT URBÀ
Aquest punt es retira de l’ordre del dia.

PRORROGA  DEL  PROGRAMA  DE  DESENVOLUPAMENT  I  APLICACIÓ  DEL
REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
ANTECEDENTS DE FET
Amb  data 30  de  desembre  de  2016  la  junta  de  govern  va  aprovar   el  “Programa  de
desenvolupament  i  aplicació  del  Reglament  de Participació  ciutadana  a  l’Ajuntament  de
Llucmajor” amb el propòsit d’implantar el reglament de participació ciutadana a les diverses
àrees de l’Ajuntament de Llucmajor.

Encara que s’ha avançat en els objectius assumits en la proposta de creació del projecte,
l’estat del objectius «base» d’aquest programa són els següents:

1. No es dona una atenció adequada a la ciutadania per part de l’Àrea de Participació
Ciutadana. Sí es fa per les Entitats Ciutadanes, però és necessari continuar avançant
en l’objectiu de donar una atenció adequada a la ciutadania en el seu conjunt.

2. No  s’ha  desenvolupat  encara  cap  via  per  permetre  als  ciutadans  influir  en  les
decisions  de  l’equip  de  govern.   Només  existeix  a  través  dels  Pressupostos
Participatius,  però  aquests  només  influeixen  les  actuacions  de  l’Ajuntament  de
Llucmajor, i no les decisions de l’equip de govern.

3. S’ha  avançat  considerablement  en  l’atenció  a  les  necessitats  de  les  entitats
ciutadanes,  especialment  en  el  tractament,  gestió  i  manteniment  de  les  seves
inscripcions al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.

4. S’han realitzat Pressupostos Participatius els darrers anys, però la baixa participació,
el retard en la implementació de les mesures aprovades i el seu baix pressupost han
marrat la seva utilitat i percepció com a política participativa a ulls de la ciutadania.

Es  per  tot  això  que,  amb  data  5  de  novembre  de  2019,  el  regidor  de  Comunicació,
Transparència,  Participació  Ciutadana,  Mobilitat  i  Transports  sol·licita  la  prorroga
excepcional de l’esmentat projecte per a un quart any més.
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FONAMENTS DE DRET
I. L’article  10.1.c)  del  Reial  Decret  Legislatiu  5/2015,  de 30 d’octubre,  amb el  qual

s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’empleat Públic, preveu la possibilitat de,
per raons d’urgència i necessitat, nomenar personal funcionari interí per a l’execució
de programes de caràcter temporal, que no podran tenir una durada superior a tres
anys, ampliable fins a dotze mesos més per les lleis de funció pública que es dictin
en desenvolupament del mateix Estatut.

II. En aquest sentit la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma  de  les  Illes  Balears,  en  el  seu  article  16.1.d),  estableix  que,
excepcionalment, quan la naturalesa del programa ho requereixi, es podrà ampliar el
programa fins a 1 any més.

En conseqüència, i a la vista dels antecedents i fonaments que precedeixen, se sotmet el
fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:   

Primer.-  Prorrogar,  per un any més, el projecte “Programa de desenvolupament i
aplicació del Reglament de Participació ciutadana a l’Ajuntament de Llucmajor” que es va
aprovar el passat dia 30 de desembre de 2016 amb el propòsit de continuar desenvolupant
els objectius d’aquest programa per avançar en la integració de la Participació Ciutadana a
la gestió dels recursos públics que fa aquest Ajuntament.

Segon.-  El termini d’execució d’aquest projecte es prorroga fins dia 30 de desembre
de 2020.

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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