
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 19/2017
Caràcter: ordinària
Data: 12 de juliol de 2017
Horari: de 8.30 a 9.15 hores
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. Gori Estarellas Mas
- Sra. Lucia Escribano Alés
- Sr. Jaume Tomàs Oliver
- Sr. Lluis Segura Seguí
- Sr. Miquel Angel Serra Teruel
- Sra. Catalina Munar Miquel, interventora
- 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, del passat
dia 5 de juliol de 2017, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i s’aprova
per assentiment.

APROVAR LA CREACIÓ DEL PROJECTE D’IMPULS DE POLÍTIQUES ACTIVES
D’OCUPACIÓ I  DESENVOLUPAMENT LOCAL I  LA  INCLUSIÓ DE DOS LLOCS
D’AGENT D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL)
Tot seguit es decideix deixar aquest punt damunt la taula pendent d’un millor estudi.

INCOACIÓ D’UN EXPEDIENT DE REMOCIÓ
Seguidament es veu l’expedient de remoció del lloc de feina de cap de RRHH a la Sra.
MCC, l’informe d’Intervenció i Secretaria de data 505/05/17 i la proposta.

ANTECEDENTS

Vist l’informe del Secretari i la Interventora, informe subscrit conjuntament, de dia
5 de maig de 2017 on es posa de manifest un compliment inadequat de les tasques
atribuïdes a la Sra. MCC que ocupa el lloc de treball  de Cap de Secció de Recursos
Humans, així com un rendiment insuficient, pels fets descrits en l’esmentat informe, que
es dóna per reproduït en tots els seus termes.

Atès que els fets descrits a l'informe subscrit per intervenció i secretaria dia 5 de
maig  de  2017 posen de  manifest  que la  Sra.  MCC no  té  la  qualificació  ni  l'aptitud
professional per poder dur a terme adequadament el lloc de treball de Cap de Secció de
Recursos Humans, situació que es considera ajustada al supòsit que s'enuncia a l'apartat
b) de l'article 92 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, ja que són continus els errors detectats a la unitat de
Recursos Humans i Funció Pública, havent-se acreditat una falta d'adequació al lloc de
treball que ocupa que impedeix a la funcionària poder dur a terme amb eficàcia les
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funcions atribuïdes al lloc.

Atès que l’article 92 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears exigeix que la remoció s'efectuï previ expedient
contradictori, escoltada la Junta de Personal corresponent.

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).
- Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el reglament de provisió de llocs de
treball i promoció interna dels funcionaris al servei de l'administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Tot  seguit  i  atès  que  no  hi  ha  intervencions,  en  conseqüència,  i  a  la  vista  dels
antecedents i fonaments que precedeixen,  així com de conformitat amb l'Informe de
Secretaria General i atesos els articles 92 i 93 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la
funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears i l’article 27 del Decret
33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el reglament de provisió de llocs de treball i
promoció interna dels funcionaris al servei de l'administració de la Comunitat Autònoma
de  les  Illes  Balears;  així  com  la  Resolució  de  l'Ajuntament  de  Llucmajor  núm.
2016002715 de dia 21 d'octubre de 2016 de delegació de competències a la Junta de
Govern Local, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el
següent acord:

Primer.-  Incoar  expedient  per  a  la  remoció  de la  funcionària  Sra.  MCC que
ocupa el lloc de treball de  Cap de Secció  de Recursos Humans i Funció Pública, vist
l'informe subscrit conjuntament per secretaria i intervenció dia 5 de maig de 2017 (que
s’adjunta a la  proposta),  per  considerar  que es produeix  el  supòsit  de fet  previst  a
l'apartat b) de l'article 92 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, ja que són continus els errors detectats a la
unitat de Recursos Humans i Funció Pública, havent-se acreditat una falta d'adequació al
lloc  de  treball  que  ocupa,  impedint  poder  dur  a  terme  amb  eficàcia  les  funcions
atribuïdes al lloc.

Segon.-  Concedir a la Sra. MCC un termini de deu dies hàbils a partir de la
notificació de la present resolució, per tal que pugui presentar les al·legacions i practicar
l’activitat probatòria que estimi oportunes, de conformitat amb l’article 27.3 del Decret
33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el reglament de provisió de llocs de treball i
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promoció interna dels funcionaris al servei de l'administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

Tercer.- Finalitzat el termini de deu dies indicat en el punt anterior, es donarà
trasllat de la present Resolució, juntament amb les al·legacions i  documents que, si
escau, es presentin, a la Junta de Personal a fi de que pugui pronunciar-se en el termini
de els 10 dies hàbils següents de conformitat amb l’article 27.5 del Decret 33/1994, de
28 de març.

BASES DEL VII CONCURS DE DISSENY “PORTADA DEL PROGRAMA DE LES
FIRES DE LLUCMAJOR” 
Seguidament es veu l’expedient  i  les bases del VII concurs de disseny “Portada del
programa de les Fires de Llucmajor” 

Vistes  les  bases del  concurs  abans esmentat,  i  atès que no hi  ha intervencions,  se
sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta l’acord següent:

Primer. Aprovar, en els mateixos termes en què apareixen redactades, les bases
del  VII  Concurs  de  disseny  “Portada  del  programa  de  fires”  i  convocar  l’esmentat
concurs.

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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