
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 12  /2020
Caràcter: ordinari
Data: 25 de març de 2020
Horari: de les 11 a les 11.30 hores.
Lloc: La sessió es realitza telemàticament amb motiu de la situació extraordinària derivada de la
declaració de l’estat d’alarma de la crisi sanitària provocada pel COVID-19.

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

ASSISTENTS NO MEMBRES:
Sr. Simó Adrover Llompart
Sr. Ginés Sàez Gonzàlez
Sr. Eloy Crusat Horrach
Sr. Raul Domínguez Martín

ABSENTS:
Sr. Guillermo Roig Mascaró

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 11 de març de 2020, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i s’aprova per
assentiment.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ACADÈMIA EINSTEIN PER AL DESENVOLUPAMENT
D’UN PROGRAMA FORMATIU DE PRÀCTIQUES FORMATIVES
En relació a l’expedient per a la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Acadèmia Einstein
per al desenvolupament d’un programa formatiu per pràctiques formatives en centres de treball
que ha de realitzar l’alumnat en  el marc de l’ensenyament corresponent.

Vist que per l’Ajuntament es va ordenar la incoació de l’expedient per a l’aprovació i signatura de
l’oportú Acord de Col·laboració.

Vist que es considera d’interès municipal la subscripció de l’esmentat conveni.

Atès que l’article 86.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions  públiques  -LPACAP-,  permet  a  les  entitats  locals  du  a  terme acords,  pactes,
convenis o contractes amb persones tant de dret públic com privat, sembre que no siguin contraris
a l’ordenament jurídic, ni versin sobre matèries no susceptibles de transacció i tinguin per objecte
satisfer l’interès públic que tenen encomanat amb l’abast i règim jurídic que en cada cas prevegi la
disposició que ho reguli.

Vist que s’ha redactat el corresponent conveni de col·laboració, en conseqüència se sotmet el fons
de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Acadèmia Einstein per al desenvolupament
d’un  programa  formatiu  per  pràctiques  formatives  en  centres  de  treball  que  ha  de  realitzar
l’alumnat en  el marc de l’ensenyament corresponent, i que s’adjunta annex al present acord.

Segon. Autoritzar al batle per a la subscripció del conveni de col·laboració.



PRÒRROGA DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS D’UN SUBINSPECTOR
Antecedents
A) Mitjançant Decret de Batlia de dia 27 de febrer de 2018, el Sr. Bartolomé Tomàs Noguera, amb
NIF 78202949M, va se nomenat per ocupar provisionalment, en comissió de serveis, el lloc de
subinspector F90180001 de l’àrea de convivència ciutadana i policia de l’Ajuntament de Llucmajor.
Els efectes d’aquest nomenament varen ser a partir de dia 1 de març de 2018 per un termini de
durada màxim d’un any.
B) Transcorregut el primer any, i segons les dades obrants al Departament de Recursos Humans,
el referit funcionari va continuar en comissió de serveis però sense que s’adoptés cap resolució
expressa acordant la pròrroga.
C) En data 12/03/2020, l’inspector en cap de la Policia Local, ha comunicat que degut a la manca
de  subinspectors  dins  la  plantilla,  i  per  tal  de  garantir  un  correcte  funcionament  de  la
reestructuració de la policia local, és convenient la renovació expressa de la comissió de serveis
del Sr. Tomàs.

Fonaments de dret
I. Normativa aplicable:
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL).
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 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 40/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament Marc de
Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears (RMCPLIB).
II. L’article 192 de 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.
III. Si bé la pròrroga del Sr. Tomàs no s’ha acordat expressament, si que s’ha efectuat de forma
tàcita, ja que el Sr. Tomàs ha continuat exercint les funcions del lloc de subinspector F90180001.
Per tant, tenint en compte la necessitat que el Sr. Tomàs continuï amb la comissió de serveis, així
com l’existència d’una pròrroga tàcita, de conformitat amb el que estableix l’article 52 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment ADMINISTRATIU comú de les Administracions públiques,
es pot dur a terme la convalidació de la pròrroga mitjançant la seva aprovació expressa per l’òrgan
competent.
IV. Mitjançant el Decret de 20 de juny de 2019 (BOIB 94 de 11 de Juliol de 2019), 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.

En conseqüència se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent
acord:
Primer. Prorrogar pel termini d’un any, amb efectes de dia 01/03/2020, la pròrroga de la comissió
de  serveis  concedida  al  Sr.  Bartolomé  Tomàs  Noguera,  amb NIF  78202949M,  per  ocupar  el
següent lloc de treball:

ÀREA: CONVIVÈNCIA CIUTADANA I POLICIA (POL)
ÒRGAN: ÀREA DE SEGURETAT (POL004)
UNITAT: UNITAT DE SEGURETAT VIÀRIA (POL0040008)



LLOC DE TREBALL: SUBINSPECTOR/A     F90180001
COMP. ESPECÍFIC: 23                NIVELL DEL COMP. DE DESTINACIÓ:     22

Segon. Notificar  la  present  resolució  a  l’interessat,  a  la  Prefectura  de  la  Policia  Local  i  al
Departament de Recursos Humans.

PRÒRROGA DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS DE PERSONAL OFICIAL DE POLICIA 
Antecedents
A) Mitjançant Decret de Batlia de dia 8 d’abril de 2014, el Sr. Antonio Bravo García, amb NIF
43064950A, va se nomenat per ocupar provisionalment, en comissió de serveis, el lloc d’Oficial.
Els efectes d’aquest nomenament varen ser a partir de dia 10 d’abril de 2014 per un termini de
durada màxim d’un any, prorrogable a un altre any. Transcorregut el primer any (09/04/2015), i
segons les dades obrants al Departament de Recursos Humans, el referit funcionari va continuar
en comissió de serveis però sense que s’adoptés cap resolució expressa acordant la pròrroga.
B) La Junta de Govern  Local en data 06/04/2016 va prorrogar les comissions de serveis, entre
d’altres,  del  Sr.  Antonio  Bravo  García.  Els  efectes  de  la  pròrroga  varen  ser  a  partir  de  dia
10/04/2016 fins que els llocs de treball es proveïssin amb caràcter definitiu.
C) La Junta de Govern Local de data 15/02/2017 va rectificar l’acord anterior en el sentint que la
comissió  de serveis  conferida al Sr.  Bravo fins que el  lloc de treball  es proveís amb caràcter
definitiu, passava a ser fins que el lloc de treball es proveís amb caràcter definitiu i, en tot cas,
finalitzaria el dia 9 d’abril de 2017.
D) En data 28/03/2018 la Junta de Govern Local va prorrogar, pel termini d’un any i amb efectes
de dia 10/04/2018, la pròrroga de la comissió de serveis del Sr. Bravo.
E) En data 27/03/2019 la Junta de Govern Local va a prorrogar, pel termini d’un any i amb efectes
de dia 10/04/2019, la pròrroga de la comissió de serveis del Sr. Bravo.
F) En data 12/03/2020, l’inspector en cap de la Policia Local ha comunicat que la manca d’oficials
dins la plantilla, sobretot en horari nocturn, fa convenient la renovació de la comissió de serveis del
Sr. Bravo.

Fonaments de dret
I. Normativa aplicable:
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL).
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 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 40/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament Marc de
Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears (RMCPLIB).
II. L’article 192 de 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.
III. Amb data 16/03/2020 s’ha aprovat el Pla de Mesures preventives, de protecció i organitzatives
d’aplicació al personal de l’Ajuntament de Llucmajor i el seu organisme autònom amb motiu del
coronavirus COVID-19 on s’estableix que les comissions de servei, el venciment de les quals es
trobi  entre  la  data  de  la  resolució  i  el  31  de  desembre  de  2020,  es  prorroguen  de  forma
automàtica.
IV. Mitjançant el Decret de 20 de juny de 2019 (BOIB 94 de 11 de Juliol de 2019), 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.

En conseqüència se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent
acord:
Primer. Prorrogar pel termini d’un any, amb efectes de dia 10/04/2020, la pròrroga de la comissió
de serveis concedida al Sr. Antonio Bravo García, amb NIF 43064950A, per ocupar el següent lloc
de treball:

ÀREA: CONVIVÈNCIA CIUTADANA I POLICIA (POL)
ÒRGAN: ÀREA DE SEGURETAT (POL004)
UNITAT: SP/UNITAT DE SEGURETAT I PROXIMITAT (POL0040011)
LLOC DE TREBALL: OFICIAL POLICIA LOCAL     F90150012
COMP. ESPECÍFIC: 8               NIVELL DEL COMP. DE DESTINACIÓ:     20

Segon. Notificar  la  present  resolució  a  l’interessat,  a  la  Prefectura  de  la  Policia  Local  i  al
Departament de Recursos Humans.

NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI, EN COMISSIÓ DE SERVEIS, PER UN LLOC DE
SUBINSPECTOR
A) Atès que la Junta de Govern Local en data 05/07/2017 va aprovar la convocatòria i les bases
per  la cobertura, en comissió de serveis, d’un lloc de subinspector/a de l’àrea de convivència
ciutadana i policia de l’Ajuntament de Llucmajor.
B)  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.
C) Considerant que amb data 12 de març de 2020 l’inspector ha sol·licitat la necessitat de que es
dugui a terme el nomenament, en comissió de serveis, d’un subinspector degut a la renúncia, amb
efectes del dia 1 d’abril  de 2020, del titular d’una comissió de serveis al  lloc de subinspector
F90180003 de l’Ajuntament de Llucmajor.
D) Atès que dia 22 de març de 2020 se li va conferir audiència al Sr. David Vich Cabrer per que
prestés el seu consentiment perquè se li nomeni en comissió de serveis al lloc de subinspector
F90180003 de l’Ajuntament de Llucamajor.
E) Amb data 22 de març de 2020 el Sr. David Vich ha prestat el seu consentiment perquè es dugui
a terme la comissió de serveis.
F) Tenint en compte que, amb data de 5 de juny de 2019, la Junta de Govern va nomenar al Sr.
Vich  per  ocupar,  en  comissió  de  serveis,  un  lloc  d’Oficial  de  la  Unitat  polivalent  diürn
(F90150022.Ext 8).

Fonaments de dret
I. Normativa aplicable:
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL).
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 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 40/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament Marc de
Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears (RMCPLIB).
II. L’article 192 de 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.
III. Mitjançant el Decret 2019002145 de 30 de juny de (BOIB núm. 94 de 11 de Juliol de 2019), 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 el nomenament d’aquesta comissió de serveis.

En conseqüència se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent
acord:
Primer.  Nomenar al Sr. David Vich Cabrer, amb DNI 43096545-L, per ocupar, en comissió de
serveis, els següent lloc de Subinspector de la Unitat Prefectura, de l’àrea de Batlia, Seguretat i
Medi Rural de l’Ajuntament de Llucmajor:
ÀREA: BATLIA, SEGURETAT I MEDI RURAL (BMS)
ÒRGAN:  SEGURETAT (BMS002)
UNITAT: PREFECTURA (BMS0020001)
LLOC DE TREBALL: SUBINSPECTOR     F90180007-E
COMP. ESPECÍFIC: 23              NIVELL DEL COMP. DE DESTINACIÓ:     22

Segon. Els efectes d’aquest nomenament seran a partir de dia 1 d’abril de 2020 i fins dia 31 de
març de 2021 o quan el lloc de treball es proveeix amb caràcter definitiu.
Tercer. Finalitzar, amb efectes del dia 1 d’abril de 2020, la comissió de serveis del Sr. David Vich
Cabrer, amb DNI 43096545-L, de lloc de treball d’Oficial, codi F90150022-8, de l’Ajuntament de
Llucmajor.
Quart.  Notificar  la  present  resolució  a  l’interessat,  a  la  Prefectura  de  la  Policia  Local,  al
Departament de Recursos Humans i al Registre de Personal.

NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI, EN COMISSIÓ DE SERVEIS, PER UN LLOC
D’OFICIAL DE POLICIA LOCAL
Antecedents
A) 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.
B)  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.
C) Considerant que amb data 12 de març de 2020 l’inspector ha sol·licitat la necessitat de que es
dugui a terme el  nomenament,  en comissió de serveis,  d’un Oficial  degut  a la renúncia,  amb
efectes  del  dia  1  d’abril  de  2020,  del  titular  d’una  comissió  de  serveis  al  lloc  d’Oficial  de
l’Ajuntament de Llucmajor.
D)  Atès que dia 23 de març de 2020 se li va conferir audiència al Sr. Francesc Josep García
Munar per a que prestés el seu consentiment perquè se li nomeni en comissió de serveis al lloc
d’Oficial F90150022-8 de l’Ajuntament de Llucamajor.
E)  Amb  data  23  de  març  de  2020  el  Sr.  Francesc  Josep  García  Munar  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 de Règim Local (LBRL).
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 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 40/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament Marc de
Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears (RMCPLIB).
II. L’article 192 de 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.
III. Mitjançant el Decret 2019002145 de 30 de juny de (BOIB núm. 94 de 11 de Juliol de 2019), 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 el nomenament d’aquesta comissió de serveis.

En conseqüència se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent
acord:
Primer.  Nomenar  al  Sr.  Francesc Josep García Munar,  amb DNI  43096545-L,  per  ocupar,  en
comissió de serveis, els següent lloc d’Oficial de la Unitat Polivalent diürn, de l’àrea de convivència
ciutadana i policia de l’Ajuntament de Llucmajor:
ÀREA: BATLIA, SEGURETAT I MEDI RURAL (BMS)
ÒRGAN:  SEGURETAT (BMS002)
UNITAT: POLIVALENT DIÜRNS (BMS0020005)
LLOC DE TREBALL: OFICIAL POLICIA LOCAL     F90150022-Ext. 8
COMP. ESPECÍFIC: 8              NIVELL DEL COMP. DE DESTINACIÓ:     20

Segon. Els efectes d’aquest nomenament seran a partir de dia 1 d’abril de 2020 i fins dia 31 de
març de 2021 o quan el lloc de treball es proveeix 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.


