
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 19/2019
Caràcter: ordinària
Data: 22 de maig de 2019
Horari: de les 8.30 a les 9.10 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 15 de maig de 2019, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.

CONVOCATÒRIA I BASES D’UNA BORSA DE TÈCNIC D’ESPORTS
Seguidament es veu l’expedient relatiu a l’aprovació de la convocatòria i les bases que han
de regir les proves selectives per a la creació, mitjançant concurs-oposició, d’una borsa de
personal funcionari interí Tècnic d’Esport.

Atès que per aquest Ajuntament es va ordenar la incoació d’expedient per a la creació d’una
borsa de personal funcionari interí tècnic d’esports per a posteriors nomenaments  com a
personal funcionari interí amb la finalitat de cobrir tant vacants com substitucions transitòries
dels seus titulars o altres necessitats temporals.

Atès que la proposta s’ajusta a les bases generals que varen ser negociades a la mesa
general  de  negociació  dl  personal  funcionari  amb  els  organitzacions  sindicals  més
representatives el  dia 4 d’abril  de 2019 per aplicació del que disposa l’article 37.1.c) del
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, d’ara endavant TREBEP, amb acord sindical.

Atès que l’aprovació de la present convocatòria i Bases correspon a la junta de Govern per
haver-se delegat mitjançant resolució d’Ajuntament núm. 2018000621 de dia 20 de febrer de
2018 (BOIB núm. 26 de 27 de febrer de 2018).
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En conseqüència, de conformitat amb l’informe de la Tècnic de Funció Pública de dia 20 de
maig de 2019 i a la vista dels antecedents i fonaments que procedeixen, se sotmet el fons
de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:

Primer. Aprovar la convocatòria de les proves selectives per a la creació, mitjançant
concurs-oposició, d’una borsa de personal funcionari interí Tècnic d’esports del Cos Tècnic,
classe  Superior,  grup  A,  subgrup  A1,  d’Administració  especial,  per  a  posteriors
nomenaments com a personal funcionari interí.

Segon. Aprovar les Bases que han de regir la present convocatòria i que figuren en
el document Annex al present Acor.

Tercer. Publicar un Edicte amb el contingut del present acord en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament de Llucmajor, a la seva pàgina Web i al BOIB.

 
ACORD DE NO ADOPCIÓ DE MESURES DISCIPLINÀRIES
Seguidament es veu la proposta relativa a no adoptar mesures disciplinàries contra la Sra.
Catalina Munar Miquel i, en conseqüència, no incoar expedient disciplinari contra ella.

Antecedents
 La Junta de Govern Local en sessió de 27 de febrer de 2019 va acordar instruir

una  informació  reservada  per  determinar  si  la  Sra.  Catalina  Munar  Miquel,
funcionària d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional que ocupa
el  lloc  d’interventora  a  l’Ajuntament  de  Llucmajor,  podria  haver  incorregut  en
algun tipus de responsabilitat administrativa i/o penal, després que ella telefonés
al tercer tinent de batle i regidor d’Economia i Hisenda, Contractació, Recursos
Humans i Funció Pública, Sr. Jaume J. Oliver Vallès, i li parlés en un to del tot
irrespectuós i irreverent, l’insultés, i li digués que el batle era un corrupte perquè,
en la seva condició de funcionari  de la  Conselleria  d’Educació,  i  director  d’un
centre educatiu, s’havia beneficiat de forma particular d’activitats extraescolars.
La instrucció de la informació reservada es va encarregar a la Sra. Rosa Salvá
Garcias, funcionària de carrera de l’Ajuntament de Llucmajor. 

 En data 7 d’abril de 2019 la instructora de la informació reservada va entregar el
seu informe, en el que s’assenyala que l’actuació de la Sra. Munar podria ser
constitutiva d’infracció administrativa i/o penal. 

Fonaments de dret
A) Normativa aplicable:

A) RDL 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). 

B) RD 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

C) Llei 3/2007, de 27 de març, de funció pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

D) Decret  45/1995,  de  4  de  maig,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  de  règim
disciplinari de la funció pública.

B) L’article 93 del TREBEP estableix que els funcionaris públics i  el personal laboral
queden subjectes al règim disciplinari establert en el present títol i en les normes que
les lleis de funció pública dictin en desplegament d'aquest Estatut.  D’altra banda,
l’article  94  següent  estableix  que  les  Administracions  públiques  han  de  corregir
disciplinàriament  les  infraccions  del  personal  al  seu  servei  assenyalat  a  l'article
anterior, comeses en l'exercici de les seves funcions i càrrecs, sense perjudici de la
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responsabilitat patrimonial o penal que pugui derivar de tals infraccions.
C) 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. 

El  batle  comenta  que va ser  ell  qui  va  proposar  a la  Junta de Govern l’encàrrec  de la
informació reservada per determinar si la conducta de la Sra. Munar podria ser constitutiva o
no d’infracció administrativa o penal, i el resultat de l’informe ha estat que hi podria haver
responsabilitat, la qual cosa s’hauria de dirimir, en tot cas, com a resultat de la instrucció de
l’expedient. No obstant això, el passat dia 20 de maig va tenir ocasió de parlar amb la Sra.
Munar  una  llarga  estona.  En  la  conversa  ella  es  va  mostrar  molt  penedida  de  la  seva
conducta i  de tot  el  que va dir,  ja  que tot  va obeir  a un moment d’exasperació fruit  de
diverses  decepcions  envers  la  valoració  de  la  seva  tasca  professional,  i  en  repetides
ocasions va demanar disculpes per tot el que va dir. Per tant, tenint en compte que la seva
conducta era bàsicament un atac personal contra ell, i que ja s’ha mostrat penedida de tot el
que va dir, creu que no hi ha motiu per obrir actuacions disciplinàries. 

El Sr. Jaume J. Oliver, en tant que directament afectat per la conducta de la Sra. Munar,
també comparteix plenament l’opinió del batle. 

En conseqüència, se sotmet l’assumpte a votació i per unanimitat la Junta de Govern Local
adopta el següent acord:

Primer. No adoptar mesures disciplinàries contra la Sra. Catalina Munar Miquel pels
fets ocorreguts el passat dia 26 de febrer de 2019 i, en conseqüència, no incoar expedient
disciplinari contra ella.

Segon. Notificar el present acord a la Sra. Catalina Munar Miquel per al seu 
coneixement i efectes oportuns.

SOLUCIÓ TRANSITÒRIA A L’ORDENACIÓ DE LES PARADES DE TAXI
Seguidament  es veu l’expedient  relatiu  a establir  els   criteris en l’ordre de prestació del
servei a les parades de taxi, així com Iniciar els tràmits per a la modificació de l’Ordenança
municipal  reguladora  del  servei  de  taxi  per  incorporar-hi  els  criteris  objecte  del  present
acord.

Antecedents

D) 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. 

E) 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. 

F) 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. 
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G) El regidor delegat de Mobilitat, Sr. Miquel Àngel Serra, ha dictat una providència en 
la que es posa de manifest que l’actual regulació provoca problemes d’interpretació 
per part de les persones conductores, i demana que s’arbitri 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. 

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, seria 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.

II. L’article 34.1 de l’Ordenança estableix actualment que els taxis s’han de situar a les 
parades d’acord amb l’ordre d’arribada, i han d’atendre la demanda de les persones 
usuàries segons l’ordre en què estiguin col·locats. Per tant, és necessari fixar un 
criteri que determini l’ordre de prestació del servei en els casos especials que el 
client demandi un vehicle adaptat, formi un grup de més de quatre persones, o 
pretengui pagar el servei amb targeta. 

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

Primer. Establir els següents criteris en l’ordre de prestació del servei a les parades 
de taxi:

a) L’ordre de prestació del servei serà el d’arribada dels vehicles a l’estacionament de la
parada, tret que hi hagi una causa justificada per alterar l’esmentat ordre. S’ha de 
considerar causa justificada alguna de les següents:
 Que la persona que demandi el servei tengui mobilitat reduïda, si a la parada hi 

ha un vehicle especialment adaptat per a aquest tipus d’usuaris.
 Que les persones demandants del servei conformin un grup superior a quatre i 

inferior a set, si a la parada hi ha algun vehicle degudament autoritzat amb 
capacitat per a set places, inclòs el conductor. 

 Que la persona usuària disposi únicament, com a mitjà de pagament del servei, 
d’una targeta de crèdit o de dèbit, i el vehicle a qui correspon fer el servei per 
ordre de parada, no disposi del sistema necessari per al cobrament de la carrera 
amb aquest mitjà. 

b) En tot cas, és la persona usuària qui ha de decidir si fa ús o no del vehicle 
especialment adaptat a cada una de les finalitats anteriors.

c) Quan s'esdevengui algun dels casos anteriors, la resta de vehicles no perd el torn de 
sortida que tengui a la parada.
Segon. Iniciar els tràmits per a la modificació de l’Ordenança municipal reguladora 

del servei de taxi per incorporar-hi els criteris objecte del present acord.
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Tercer. Notificar el present acord a l’Associació radio-taxi Llucmajor-s’Arenal, i 
publicar-ne un anunci al web de l’Ajuntament per al general coneixement, i la immediata 
aplicació dels criteris aprovats.  

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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