
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm. 07/2016
Caràcter: ordinària
Data: 6 d’abril de 2016
Horari: d’11.30 a 12 hores
Lloc: Casa consistorial (despatx del batle)

ASSISTENTS:

- Sr. Jaume Tomàs Oliver, batle
- Sr. Bernadí Vives Cardona
- Sr. Gori Estarellas Mas
- Sra. Adelina Gutiérrez Bonet
- Sr. Miquel Àngel Serra Teruel
- Sra. Lucía Escribano Alés
- i Marc Rigo Manresa, secretari

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió  comença amb l’examen de l’esborrany de l’acta de la  sessió  anterior,  del
passat dia 23 de març, i atès que no es fa cap objecció, se sotmet a votació i s’aprova
per unanimitat.

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
A continuació es veu l’expedient de contractació núm. 04/2016 del procediment negociat
sense publicitat i tramitació ordinària per contractar subministrament de materials de
construcció. Per unanimitat  s’acorda deixar l’assumpte damunt la taula pendent d’un
millor estudi.

CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI SOCIOEDUCATIU
Seguidament  es  veu  l’expedient  de  contractació  núm.  07/2016  de  procediment  de
tramitació ordinària, per procediment obert, per contractar el servei socioeducatiu,  i atès
que no hi ha intervencions se sotmet a votació el fons de l’assumpte i per unanimitat
dels presents s’adopta l’acord següent:

Primer.  Aprovar  el  plec  de  clàusules  econòmiques  administratives  per  a  la
contractació per procediment obert, del servei socioeducatiu.

Segon. Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura del procediment
d’adjudicació,  convocant  procediment  obert  per  contractar  el  servei  socioeducatiu,
d’acord amb el plec de clàusules administratives i tècniques que s’aproven en aquesta
resolució, que es consideren part integrant d’aquest contracte.

Tercer.  Publicar  anunci  de  licitació  al  BOIB  i  al  perfil  del  contractant  de
l’Ajuntament (www.llucmajor.org).

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLES D’ESTIU
Tot seguit es veu l’expedient de contractació núm. 08/2016 de tramitació ordinària, per
procediment negociat sense publicitat, per contractar els serveis d’escoles d’estiu, així
com els informes evacuats de Secretaria i Intervenció, i atès que no hi ha intervencions,
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se sotmet a votació el fons de l’assumpte i per unanimitat dels presents s’adopta l’acord
següent:

Primer.  Aprovar  el  plec  de  clàusules  econòmiques  administratives  per  a  la
contractació per procediment negociat sense publicitat, del servei d’escoles d’estiu.

Segon. Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura del procediment
d’adjudicació, convocant procediment obert per contractar el  servei d’escoles d’estiu,
d’acord amb el plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques que s’aproven
en aquesta resolució, que es consideren part integrant d’aquest contracte.

Tercer.  Formular invitació per participar a la licitació a les següents empreses:
DIC  DRAC,  S.L.Y.,  ASSOCIACIÓ  JUVENIL  BONA VENTURA,  MARTI  FORMACIÓ,  S.L.,
ASSOCIACIÓ OMNIUM EDUCATIU, ASSOCIACIÓ JUVENIL PA I TALECA, ESPORTS 85,
S.L. i K-CODRIL, capacitades per a la realització d’aquest servei.

ADJUDICAR  CONTRACTACIÓ D’OBRA D’ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE
A continuació es veu l’expedient de contractació núm. 18/2015 del procediment obert
per contractar l’obra de MT, CT, dipòsit i canonada d’abastiment per a s’Estanyol, Son
Reinés i Son Bieló, i celebrada l’obertura de pliques els passats dies 28 de gener, 11 i 16
de febrer, 18 de març i 1 d’abril i atès que no hi ha intervencions, se sotmet a votació el
fons de l’assumpte i per unanimitat dels presents s’adopta l’acord següent:

Primer. Adjudicar a favor de ACSA OBRES E INFRAESTRUCTURES, S.A.U. amb
CIF:  A-08112716,  la  contractació  de  l’obra  de  MT,  CT,  DIPOSIT  I  CANONADA
D’ABASTIMENT  PER  A  S’ESTANYOL,  SON  REINÉS  I  SON  BIELO,  per  import  de
916.910,27 € (IVA no inclòs).

Segon.  D’acord amb el que estableixen els plecs de condicions que regeixen
aquesta licitació i l’article 156 del Text refós de la Llei de contractes del servei públic, el
representat d’aquesta empresa haurà de personar-se al Servei de Contractació, de 9 a
14  hores,  per  formalitzar  el  contracte,  en  el  termini  màxim  de  DEU  DIES  hàbils,
comptadors des de l’endemà de la recepció per aquesta empresa d’aquesta notificació
de l’adjudicació definitiva.

Tercer.  Quan, per causes imputables al contractista, no s’hagués formalitzat el
contracte dins el termini indicat, l’Ajuntament podrà acordar-ne la resolució, així com la
incautació de la garantia definitiva.

Quart. La classificació de les ofertes realitzada per la mesa de contractació és la
següent:

ACSA OBRES E INFRAESTRUCTURES, S.A.U.
- VIAS Y OBRAS PUBLICAS, S.A.
- HPSA CONSTRUCCION Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.
- VITRAC OBRA PÚBLICA, S.L.
- DRAGADOS, S.A.
- FCC AQUALIA, S.A.
- MELCHOR MASCARO
- FERROVIAL AGROMAN, S.A.
- MAN, S.A.U.
- AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.
- ADC INFRAESTRUCTURAS Y SISTEMAS, S.L.
- EXCAVACIONES S’HORTA, S.A.
- UTE: COPCISA, S.A. - CONSTRUCCIONES OLIVES, S.L.
- OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.
- AGLOMERADOS MALLORCA, S.A.
- AMER E HIJOS, S.A.
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Cinquè. Comunicar als licitadors que no han resultat adjudicataris que abans del
pròxim dia 30 de juny de 2016 hauran de passar per la Secretaria municipal a recollir la
documentació administrativa. En cas contrari, s’entendrà que desisteixen i renuncien a
recollir-la.

Sisè.  Procedir a la devolució de les garanties provisionals als licitadors que no
han resultat adjudicataris.

PROVISIÓ TEMPORAL DE TRES PLACES DE POLICIA LOCAL
Seguidament es veu l’expedient de Recursos Humans per una provisió temporal de tres
places vacants de la policia local (places núm. 2252,2254,2283).

En la plantilla estructural d'empleats públics de l'Ajuntament de Llucmajor, sector Policia
Local, estan vacants tres (3) places de policía local (plaçes núm. 2252,2254, 2283).

La T.A.E. de Recursos Humans ha emès un informe favorable de data 15 de març de
2016 en el que consta:

Així mateix, tres (3) policies locals que, per ordre de major puntuació  formaven part de
la bossa de substitucions de la Policia Local de l'Ajuntament de Llucmajor creada l'any
2014, substitueixen actualment tres places de policía local,  per trobar-se aquests en
Comissió de Serveis.

Les places ocupades són:
Plaça número 2223, titular ABG. Substitut: MVR. 
Plaça número 2230, titular ACG Substitut: PTP.
Plaça número 2272, titular BTN Substitut: JGS.

En data 1 de maig de 2016, aquests mateixos policies locals, passaran a ocupar les tres
places vacants de plantilla estructural de la Policía Local, mantenint el mateix estatus de
temporalitat, així com estableix l'Art. 10.1.a) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d'octubre “ L'existència de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura amb
funcionari de carrera.

LEGISLACIÓ APLICABLE:
Decret 28/2015, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament marc de  coordinació de
les policies locals de les Illes Balears

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.

FONAMENTS DE DRET
En data 1 de maig de 2016, s'efectuarà el nomenament d'aquests mateixos tres policies
locals, que passaran a ocupar les tres places vacants de plantilla estructural de la Policia
Local, mantenint  el mateix estatus de temporalitat,  i tot això amb vista a:
Art. 166. 2. del Decret 28/2015, de 30 d'abril, pel que estableix: “ Per ser anomenat
interí s'ha de formar part de la borsa de treball de què disposi l'ajuntament corresponent
o de la bossa de la Conselleria d'Administracions Públiques, competent en matèria de
coordinació de les policies locals, si l'hagués.” I de  l'Art. 10.1.a) Reial Decret Legislatiu
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5/2015 “L'existència de places vacants quan no sigui  possible la seva cobertura per
funcionaris de carrera.”, coincidint amb l'Article 167.1 a) del Decret 28/2015.

Atenent al supòsit previst en la lletra a de l'apartat 1 de l'art. 10.1.a) del Reial Decret
Legislatiu 5/2015, “les places vacants ocupades per funcionaris interins s'han d'incloure
en  l'oferta  d'ocupació  públic  corresponent  a  l'exercici  en  què  es  va  produir  el
nomenament o, si això no és possible, en el següent, a menys que es decideixi la seva
amortització”, s'estarà al compliment de la normativa legislativa.

Així mateix, cal tenir en compte que,les circumstàncies que permetran el cessament dels
policies locals com a  funcionari interí, està recollit en Article 167.2. “El cessament dels
funcionaris interins es produeix, a més de per les causes previstes en la legislació bàsica
estatal de funció pública per a la pèrdua de la condició de funcionari de carrera, per
amortització del lloc de treball, quan finalitzi la causa que va donar lloc al nomenament
o, en el supòsit previst en la lletra c de l'apartat 1 anterior, per compliment del termini
màxim.

En virtut de les competències de l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del
regime local, que aquesta batlia ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret de
Batlia de data 4 de diciembre de 2015, el qual va esser publicar al BOIB núm. .111 de
23 de juliol de 2015.

En virtut dels antecedents i consideracions apuntades, la Junta de Govern Local per
unanimitat adopta el següent acord.

Primer. Els policíes locals que amb caràcter de temporalitat passaran a ocupar
les tres places vacants són: 
.- D. MVR, número de plaça: 2253
.- D. PTP, número de plaça: 2254
.- D. JGS, número de plaça: 2283

Segon.  El canvi de número de plaça es realitzarà el dia 1 de maig de 2016,
atenent així  a la  dotació de les places,  que figuren en el Capitulo 1 del pressupost
municipal per a l'any 2016. 

Tercer. Aquestes  tres  places  s'han  d'incloure  en  l'oferta  d'ocupació  públic
corresponent a l'exercici 2016, any que es va produir el nomenament o, si això no és
possible, en el següent, a menys que es decideixi la seva amortització.

PRORROGAR COMISSIÓ DE SERVEIS DE POLICIES LOCALS
Tot seguit es veu l’expedient de Recursos Humans per prorrogar la comissió de serveis
de tres policies locals 

L'Ajuntament de Llucmajor, en el  marc de la  planificació general  dels seus recursos
humans i després de ser detectada una necessitat persistent en un sector prioritari, com
és la Seguretat Ciutadana en l'activitat pública, i

Atenent  a  l'informe  emès  per  l'Inspector  Cap,  sobre  la  necessitat  organitzativa,  de
prorrogar com a excepcionalitat en la plantilla  de la Policia Local,  les comissions de
serveis de un (1)sotsinspector, i dues (2) comissions de serveis d'Oficial  pressupostades
en l'exercici de 2016 i que es prorroguessin, segons l'article 178.3 del decret 28/2015,
de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals
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de les Illes Balears, amb caràcter temporal, finalitzant quan el lloc de treball es proveeixi
amb caràcter definitiu
Vist l'informe favorable emès per la T.A.E de Recursos Humans de dia 15 de març de
2016, on consta:
 
“ANTECEDENTS.
L'1  i 10 d'abril de 2014, a través de Decret d'Alcaldia, es van ocupar en comissió de
serveis,  un (1) lloc de treball  de sotsinspector,  amb dotació pressupostària   i  sense
titular amb núm. de plaça 2202  i dos (2) llocs de treball d'oficial de la Policia local,
ambdós  amb dotació pressupostària  i sense titular  amb núm. de places  2399 i 2220.
  
LEGISLACIÓ APLICABLE.
.- Decret 28/2015, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament marc de  coordinació de
les policies locals de les Illes Balears.

FONAMENTS DE DRET:
En data 9 de març de 2016, l'Inspector –Cap de la Policia Local de Llucmajor, remet
informe sobre la necessitat de prorrogar les tres (3) comissions de servei, amb el que
actualment compte la plantilla d'empleats públics de l'Ajuntament de Llucmajor, des de
l'àrea de Policia Local, sustentant així l'excepcionalitat a la prorroga màxima de dos anys
transcorreguts, que les condicions d'organització de la Policia Local no han variat, tenint
per tant, les condicions, nombre d'efectius i necessitats iguals a 2014.

Atenent a l'Art. 178.3 del Decret 28/2015, de 30 d'abril, que estableix, “La comissió de
serveis té caràcter temporal i finalitza quan el lloc de treball es proveeix amb caràcter
definitiu o si la persona titular s'incorpora. En tot cas, finalitza pel transcurs del temps
per al qual es va concedir.” i l'art. 178.4 “La durada d'una comissió de serveis en un lloc
de treball,  amb caràcter general,  és de dotze mesos.  De manera justificada, es pot
convocar una comissió de serveis per un període inferior. La durada màxima d'un any de
les comissions de serveis es pot prorrogar, amb justificació prèvia de l'òrgan competent,
un termini  màxim de dos anys. Excepcionalment,  quan les necessitats del  servei  ho
requereixin, l'òrgan competent de la corporació local pot prorrogar aquest termini.”

L’informe  de  la  T.A.E  de  Recursos  Humans  de  dia  15  de  març  de  2016  emet  les
següents consideracions:

1. La necessitat de prorrogar les tres (3) comissions de servei, degudament 

informades per l'Inspector Cap de la Policia Local, sustenten el caràcter
d'excepcionalitat.
Aquesta excepcionalitat està recollida en l'Art. 178 del Decret 28/2015, de
30 d'abril  pel  qual  s'aprova el  Reglament  marc  de  coordinació  de les
policies locals de les Illes Balears.

2. Les tres places a cobrir en comissió de servei, estan degudament dotades
en el pressupost municipal de 2016  i sense titular.

3. Els tres policies locals en comissió de serveis tenen dret a la reserva del
lloc de treball de procedència i percebran les retribucions corresponents
al lloc que efectivament s'ocupa.
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4. Els llocs de treball en comissió de serveis hauran de  ser inclosos en la
següent convocatòria de selecció o provisió pel sistema que correspongui.

5. La pròrroga de caràcter excepcional de les tres (3) comissions de servei,
tindran un caràcter  temporal  i  finalitzaran quan els  llocs de treball  es
proveeixin amb caràcter definitiu.

6. Tots  els  punts  anteriors,  han  estat  degudament  informats  en  reunió
celebrada el dia 11 de març de 2016 amb els representants sindicals de la
Policia Local, mostrant l'acord a l'excepcionalitat de prorrogar les tres (3)
comissions de servei.”

En virtut de les competències de l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
bases del regim local, que aquesta batlia ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant 
Decret de Batlia de data 4 de diciembre de 2015, el qual va esser publicar al BOIB 
núm. .111 de 23 de juliol de 2015.

En virtut  dels  antecedents i  consideracions apuntades la  Junta de Govern Local  per
unanimitat adopta el següent acord:

Primer. Prorrogar la  comissió de serveis a D. ACG, en el Grup A, Subgrup A2,
Escala  Executiva,  d’Administració  Especial,  la  plaça  número  2202  amb  categoria  de
Sotsinspector,  a  D.  ABG,  en  el  Grup  C,  subgrup  C1,  Escala  Bàsica,  d’Administració
Especial,  la  plaça  número  2220 amb categoria  d’Oficial  i  a  D.  BTN,  en  el  Grup  C,
Subgrup  C1,  Escala  Bàsica,  d’Administració  Especial,  la  plaça  número  2399  amb
categoria  d’Oficial,  a  partir  de dia  10 d’  abril  de  2016,  amb caràcter  excepcional  y
temporal que finalitzarà quan el lloc de treball es proveeixi amb caràcter definitiu.

Segon. Autoritzar l’abonament de les retribucions determinades pel pressupost i
assignades a la plaça.

Tercer.  Notificar aquesta resolució a l’interessat i  comunicar-la a la Junta de
Funcionaris d’aquest Ajuntament. 

PRECS I PREGUNTES
No se’n formularen

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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