
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 13 /2019
Caràcter: ordinària
Data: 27 de març de 2019
Horari: de les 8.30  a les 9.10 hopres
Lloc: Casa consistorial (despatx del batle)

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

ASBSENTS:
 Sr. Jaume J. Oliver Vallés

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

PRÒRROGA COMISSIÓ DE SERVEIS SUBINSPERCTOR 
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a l’aprovació de la pròrroga pel termini d’un any de la
comissió de servei de subinspector concedida al Sr. Bartlomé Tomás Noguera.

Antecedents
A) Mitjançant Decret de Batlia de dia 27 de febrer de 2018, el  Sr.  Bartolomé Tomàs

Noguera, va ser 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 19/03/2019,  de 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 del Règim Local (LBRL).
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-  Llei  39/2015,  d'1 d'octubre,  del  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 28/2015, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament Marc de
Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears (RMCPLIB).

II.  L’article 178 del 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, termini que excepcionalment es podrà
prorrogar quan les necessitats del servei ho requereixin. 

III. Si bé la prorroga 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 pròpies del lloc de 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 du a terme la convalidació de la pròrroga
mitjançant la seva aprovació expressa per l'òrgan competent.

IV. 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

Seguidament i per tot el que s’ha exposat,  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 01/03/2019, la pròrroga de
la comissió de serveis concedida al Sr. Bartolomé Tomàs Noguera,  per ocupar el següent
lloc de treball:

ÀREA: CONVIVÈNCIA CIUTADANA I POLICIA (POL)

ÒRGAN:  ÀREA DE SEGURETAT (POL004)

UNITAT:  UNITAT DE SEGURETAT VIÀRIA  (POL0040008)

2



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 COMISSIÓ DE SERVEIS SUBINSPERCTOR 
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a l’aprovació de la pròrroga pel termini d’un any de la
comissió de servei de subinspector concedida al Sr. Antonio A. Cánoves Guben.

Antecedents
D) Mitjançant Decret de Batlia de dia 31 de març de 2014, el Sr. Antonio A. Cánovas

Gubern ,  va ser nomenat  per ocupar  provisionalment,  en comissió de serveis,  la
plaça de subinspector  núm. 2202.  Els  efectes d’aquest  nomenament  varen ser  a
partir de dia 1 d'abril de 2014 per un termini de durada màxim d'un any, prorrogable a
un altre any. Transcorregut el primer any (01.04.2015), 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.

E) La  Junta  de  Govern  Local  en  data  06/04/2016  va  prorrogar  les  comissions  de
serveis, entre d’altres, del Sr. Antonio A. Cánovas Gubern. 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.

F) La Junta de Govern Local de data 15/02/2017 va rectificar l’acord anterior en el sentit
que la comissió de serveis conferida al Sr.  Cánovas 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 l’1 d’abril de 2017. 

G) Mitjançant Resolució de Batlia num.1188/2017 de 31 de març de 2017, es va acordar
prorrogar la referida Comissió de Serveis pel termini d’un any, amb efectes de dia
01/04/2017. Aquesta Resolució va ser ratificada per la Junta de Govern Local en
sessió ordinària duta a terme dia 12 d’abril de 2017.

H) En data 28/03/2018 la Junta de Govern local va prorrogar, pel termini d’un any i amb
efectes de dia 01/04/2018, la prórroga de la comissió de serveis del Sr. Canovas.

I) En data 19/03/2019, l’inspector en cap de la Policia Local ha comunicat que no han
variat les causes  per les quals es va procedir a la pròrroga del Sr. Canovas, sent
imprescindible la seva renovació. 

Fonaments de dret
I. 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
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).
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 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  28/2015,  de  30  d'abril,  pel  qual  s'aprova  el
Reglament Marc de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears
(RMCPLIB).

II. L’article 178 del 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, termini que
excepcionalment es podrà prorrogar quan les necessitats del servei ho requereixin. 

III. 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. 

Seguidament i per tot el que s’ha exposat,  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 01/04/2019, la pròrroga de la
comissió de serveis concedida al Sr. Antonio A. Cánovas Gubern, per ocupar el següent lloc
de treball:

ÀREA:    CONVIVÈNCIA CIUTADANA I POLICIA (POL)
ÒRGAN:  ÀREA DE SEGURETAT (POL004)
UNITAT:  UNITAT DE SEGURETAT I PROXIMITAT  (POL0040009)

LLOC DE TREBALL: SUBINSPECTOR F90180003
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 COMISSIÓ DE SERVEIS OFICIAL POLICIA LOCAL
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a l’aprovació de la pròrroga pel termini d’un any de la
comissió de servei d’Oficial de Policia Local concedida al Sr. Antonio Bravo Garcia.

Antecedents
A) Mitjançant Decret de Batlia de dia 8 d'abril de 2014, el Sr. Antonio Bravo García, va ser
nomenat per ocupar provisionalment, en comissió de serveis, el lloc d'Oficial. Els efectes
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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 sentit 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 19/03/2017, 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 del Règim Local (LBRL).
-  Llei  39/2015,  d'1 d'octubre,  del  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 28/2015, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament Marc de
Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears (RMCPLIB).

II.  L’article 178 del 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, termini que excepcionalment es podrà
prorrogar quan les necessitats del servei ho requereixin. 
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III. 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

Seguidament i per tot el que s’ha exposat, 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 10/04/2019, la pròrroga de
la comissió de serveis concedida al Sr. Antonio Bravo García , 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. 

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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