
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 23/2017
Caràcter: ordinària
Data: 9 d’agost de 2017
Horari: de 12.30 a 12.45 hores, en segona convocatòria. 
Lloc: sala de juntes de l’edifici municipal del carrer de la Constitució, 6

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

ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sra. Francisca Almagro Peset
 Sra. Maria Antònia Gil Clar.

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 2 d’agost, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i s’aprova
per unanimitat.

CONVOCATÒRIA INTERINA D’UNA PLAÇA DE TAG D’URBANISME
A continuació es veu l’assumpte relatiu a la convocatòria i  les bases per seleccionar
interinament un tècnic d’administració general adscrit a la Regidoria d’Urbanisme i Medi
Ambient. 

Antecedents
Atès  l’informe  emès  amb  data  3  d’agost  de  2017  pel  regidor  d’Urbanisme  i  Medi
Ambient, en el qual es posa de manifest la necessitat de cobrir una plaça interina de
tècnic d’administració general, grup A, subgrup A1, adscrita a la Regidoria d’Urbanisme i
Medi Ambient, atès que darrerament s’ha produït un increment significatiu de sol·licituds
de llicències d’obres, de sol·licituds de certificacions, així com ordres d’execució pel mal
estat  de  les  edificacions,  que  ha  desbordat  la  capacitat  de  resposta  de  l’esmentat
Departament, i que fa que no es puguin complir el terminis establerts en la normativa,
en perjudici del ciutadà.

A més a més, vist el concepte 39100 Infraccions urbanístiques en el pressupost General
de l’Ajuntament de Llucmajor de l’exercici 2017, en el qual es pressuposta un increment
del  50% de  la  previsió  respecte  a  2016,  la  qual  cosa du implícita  la  necessitat  de
procedir a un rigorós control de la disciplina urbanística amb la finalitat de garantir el
compliment de la legalitat urbanística en el processos d’urbanització, edificació i usos del
sòl, i aleshores complir amb les previsions pressupostàries. A tot això s’hi ha d’afegir que
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les  situacions  d’infracció  urbanística  suposa  un greuge  comparatiu  amb tots  aquells
ciutadans que compleixen escrupolosament les seves obligacions urbanístiques.

A part de la necessitat de complir les expectatives pressupostàries, es imprescindible la
dotació  d’aquesta  plaça  interinament  atès  que  la  responsabilitat  dels  funcionaris  i
gestors encarregats del Departament d’Urbanisme està en greu risc pel no compliment
de la normativa autonòmica en matèria urbanística.

Per tot l’exposat, queda més que justificada la necessitat de proveir aquesta plaça per
dur a terme tasques de caire jurídic de manera urgent i inajornable en els termes que
estableix l’article 19.Dos de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressuposts generals de
l’Estat per l’any 2017.

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).
 Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament General

d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat i de Provisió
de  Llocs  de  Treball  i  Promoció  Professional  dels  Funcionaris  Civils  de
l'Administració General de l'Estat.

 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 3/2017, de 27 de juny, de Pressuposts Generals de l’Estat per l’any 2017.

En conseqüència, i a la vista dels antecedents i fonaments que precedeixen, i atès  el
Decret de Batlia 2.588/2016, de 21 d'octubre, de delegació de competències a la Junta
de Govern Local, se sotmet l’assumpte a la consideració dels reunits i per unanimitat
s’adopta el següent acord: 

Primer. Aprovar la convocatòria de les proves selectives per a la cobertura d’una
plaça  interina  de  tècnic  d’administració  general  Grup  A,  Subgrup  A1,  adscrita  a  la
Regidoria d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament de Llucmajor.

Segon. Aprovar  les  bases  que  han  de  regir  la  present  convocatòria  en  els
mateixos termes que es redacten a l’expedient. 

Tercer. Publicar  un  edicte  amb  el  contingut  del  present  acord  en  el  tauler
d'anuncis de l'Ajuntament, a la seva pàgina web i al BOIB.

INCOACIÓ D’EXPEDIENT DISCIPLINARI A  2 AGENTS DE LA POLICIA LOCAL
A continuació es veu l’assumpte relatiu a la incoació d’un expedient disciplinari contra
dos agents de la Policia Local de Llucmajor. 

Antecedents de fet
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A) En  data  28/04/2017  l’inspector  en  cap  de  la  Policia  Local  de  Llucmajor  va
remetre  a  Batlia  l’informe  amb  referència  PA-01633/2017,  codi  1105,  de  la
mateixa data, el contingut del qual es resumeix en els termes següents:

 La Sra.  A.M.A.,  veïna de  s’Arenal  de Llucmajor,  ha  complit  una  pena
privativa de llibertat en règim de localització permanent, entre els dies 3 i
21 d’abril, imposada pel Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Palma. 

 El  seguiment  de  dita  pena  es  va  encomanar  a  la  Policia  Local  de
Llucmajor, i l’oficial de guàrdia del torn del matí de dia 11 d’abril el va
assignar als agents amb CP A270010 i A270043. 

 Segons es desprèn de dos informes de data 11 d’abril,  la Sra. A.M.A.
manifestà que la firma que figura com a seva al costat de la firma dels
agents amb CP A270010 i A270043, corresponent a dia 11 d’abril en el
torn de matí en el full de seguiment de la pena, no és feta seva ni la
reconeix. 

 Atès  que  la  Prefectura  va  considerar  que  s’hauria  pogut  cometre  un
delicte de falsedat, es va remetre un informe al jutjat de guàrdia.

 Per  altra  banda,  es  considera  que  s’hauria  pogut  cometre  la  falta
tipificada a l’article 69 b) de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació
de les policies locals de les Illes Balears, consistent en la desobediència
als superiors jeràrquics o als responsables del servei amb motiu de les
ordres i instruccions legítimes d’aquests. 

Per tot plegat, es proposa la incoació d’un procediment disciplinari contra dits
agents. 

B) Segons  consta  a  l’expedient,  l’actuació  dels  agents  ha  propiciat  la  denúncia
davant el Jutjat d’Instrucció núm. 10 de Palma, de la Sra. A.M.A. i del Ministeri
Fiscal, que ha donat lloc a l’obertura de diligències prèvies en el Procediment
Abreviat núm. 772/2017, per un presumpte delicte de falsificació de documents
públics. 

C) Mitjançant l’escrit de dia 12/05/2017, i R.G.S. núm. 2.386, completat amb el de
dia  16  següent  (R.G.S.  núm.  2.527),  es  va  sol·licitar  a  la  Direcció  General
d’Emergències  i  Interior  la  designació  de  la  persona  instructora  per  a  la
tramitació del corresponent procediment. La petició va ser contestada en data
06/06/2017 amb la proposta de la persona a designar per realitzar tal funció. 

D) El regidor delegat de la Policia Local en data 08/08/2017 ha signat una proposta
perquè s’adopti la mesura cautelar de suspensió provisional de funcions, per tal
de facilitar la tramitació de l’expedient i assegurar l’eficàcia de la resolució que
pugui recaure. 

Fonaments de Dret
I. El  Títol VII de la Llei 4/2013 regula (art. 63 a 105) el règim disciplinari dels

membres dels cossos de policia local.  Altrament,  el  Decret 45/1995, de 4 de
maig, pel que s’aprova el Reglament de règim disciplinari de la funció pública de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, és d’aplicació en tot allò no previst a
la Llei 4/2013. 

II. L’article 98 del RD Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text
refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP), inclòs dins el Títol
VII, dedicat al règim disciplinari, estableix en el seu apartat 3. que quan així
estigui  previst  en les  normes que regulen  els  procediments  sancionadors,  es
podrà adoptar, mitjançant resolució motivada, mesures de caràcter provisional
que  assegurin  l’eficàcia  de  la  resolució  final  que  pugui  recaure.  Per  la  seva
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banda,  l’article  89.1  de  la  Llei  4/2013  estableix  que,  un  cop  iniciat  un
procediment penal o disciplinari, si hi ha elements de judici suficients, el batle
pot  acordar,  preventivament  i  de  forma  motivada,  les  mesures  cautelars
adequades per facilitar la tramitació de l’expedient  i  assegurar l’eficàcia de la
resolució que pugui recaure. La suspensió provisional que s’acordi, s’ha de dur a
terme amb els efectes establerts a l’apartat 2. del mateix precepte. L’article 89.2
apartat c) preveu que el batle podrà acordar, excepcionalment, com a mesura
preventiva,  la  suspensió  provisional  dels  funcionaris  sotmesos  a  procediment
penal, si aquesta mesura no ha estat adoptada per l’autoritat judicial i es podrà
prolongar fins a la conclusió del procediment penal. 

III. Mitjançant el Decret 2.588/2016, de 21 d’octubre, el batle va delegar en la Junta
de  Govern  Local,  entre  d’altres,  les  atribucions  en  matèria  de  personal  no
expressament atribuïdes a altres òrgans, excepte les autoritzacions per assistir a
cursos de formació. Així mateix, es va delegar en la Junta de Govern Local també
la competència per acordar les sancions del personal, tret de la separació del
servei, dels funcionaris, i l’acomiadament del personal laboral. 

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

Primer. Incoar expedient disciplinari contra el Sr. J.S.L. (CP A270010) i contra el
Sr. F.J.G.M. (CP A270043), membres de la Policia Local de Llucmajor, atès que la seva
conducta presumptament pot ser constitutiva d’una falta greu tipificada a l’article 69,
apartat b) de la Llei 4/2013, consistent en la desobediència als superiors jeràrquics o als
responsables del servei amb motiu de les ordres o instruccions legítimes d’aquests. 

Aquests fets poden suposar l’aplicació de la sanció prevista a l’article 71.2 de la
Llei 4/2013: suspensió de funcions i pèrdua de remuneracions des de 5 dies fins a 3
mesos. La competència per a imposar la sanció correspondrà, si és el cas, a la Junta de
Govern Local. 

Segon. Adoptar la mesura cautelar de suspensió provisional de funcions dels dos
agents inculpats, per considerar-la necessària per facilitar la tramitació de l’expedient i
assegurar l’eficàcia de la resolució que pugui recaure, d’acord amb la següent motivació:

- La prestació de declaració per part dels distints membres del cos que puguin
tenir alguna cosa a dir en l’expedient, la realització de proves testificals, proves
documentals, etc., poden veure’s pertorbades, afectades o distorsionades, si els
dos agents inculpats es mantenen en servei actiu. 

- La  falta  presumptament  comesa consisteix  en  un incompliment  directe  d’una
ordre rebuda dels comandaments, i un cos com el policial, on la jerarquia és un
dels principis essencials que en vertebra el seu funcionament, el manteniment en
actiu  dels  presumptes  infractors  mentre  no  s’hagin  depurat  les  eventuals
responsabilitats en què s’hagi pogut incórrer, tendria un efecte perniciós sobre la
resta de la plantilla del cos, i sobre el seu funcionament. 
La  situació  de  suspensió  provisional  es  mantindrà  fins  a  la  conclusió  del

procediment penal, en base a la fonamentació que precedeix. 
En el cas que les mesures cautelars no puguin aplicar-se de manera efectiva per

causa imputable a l’interessat, com ara trobar-se en situació d’incapacitat temporal, el
seu compliment serà immediatament efectiu des del dia següent a aquell en el que cessi
la causa que ha motivat la seva inaplicació. 

Tercer. Designar, de conformitat amb l’article 80 de la Llei 4/2013, instructor de
l’expedient  disciplinari  el  Sr.  VGF,  funcionari  oficial  de  la  Policia  Local  de  Palma,  i
secretària de l’expedient la Sra. FTF, funcionària de l’Ajuntament de Llucmajor. 
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En  la  notificació  d’aquest  acord  a  les  persones  designades  s’inclourà  la
identificació completa dels  inculpats,  a l’objecte de poder plantejar  la  seva eventual
abstenció en el procediment. 

La  recusació  dels  funcionaris  designats  es  podrà  promoure  per  escrit  en  el
termini de 10 dies a comptar de l’endemà de rebre la notificació del present acord, i
s’haurà d’especificar la causa o les causes en què es fonamenta, de conformitat amb el
previst a l’article 81 de la Llei 4/2013. 

Quart. Concedir un termini de 15 dies als Srs. J.S.L. (CP A270010) i F.J.G.M. (CP
A270043) per formular escrit d’al·legacions que estimin pertinents contra la incoació del
present expedient disciplinari,  de conformitat amb el previst a l’article 28 del Decret
45/1995. 

Cinquè.  Encarregar a la Prefectura de la Policia Local de Llucmajor la recollida
dels distintius del càrrec i les armes dels agents expedientats. 

Sisè. Notificar el present acord als interessats, a l’instructor, a la secretària, i a la
Prefectura de la Policia Local. 

Setè. Notificar igualment el present acord, atesa la condició dels interessats de
delegats  sindicals,  i  en  aplicació  de  l’article  25  del  Decret  45/1995,  a  les  seccions
sindicals  corresponents,  a  la  Junta  de  Personal  o  a  la  central  sindical,  segons
correspongui, perquè per una sola vegada puguin ser oïts. 

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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