ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 28/2017
Caràcter: ordinària
Data: 13 de setembre de 2017
Horari: de les 8.30 a les 9.35 hores
Lloc: despatx de Batlia de Plaça Espanya, 12
ASSISTENTS:
 Sr. Bernadí Vives Cardona, batle
 Sr. Jaume Tomàs Oliver
 Sr. Miquel Àngel Serra Teruel
 Sr. Lluis Segura Seguí
 Sra. Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari
ABSENTS:
Excusen la seva assistència els regidors Sr. Gregori Estarellas Mas, Sr. Jaume J. Oliver
Vallés i Sra. Lucia Escribano Alés.
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 dia 6 de setembre de 2017, i atès que no s’hi fa cap objecció, es sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.
BASES PER CONSTIUIR UN BORSÍ D’ASPIRANTS A PLACES DE CAPATÀS
El batle retira de l’ordre del dia el punt relatiu a l’aprovació de les bases per constituir un
borsí d’aspirants a places de capatàs de la Brigada, pendent d’un millor estudi.
BASES GENERALS I ESPECÍFIQUES PER A LA SELECCIÓ INTERINA D’UN
ARQUITECTE TÈCNIC
A continuació es retira de l’ordre del dia el punt relatiu a l’aprovació de les bases
generals i específiques per a la selecció interina d’un arquitecte, pendent d’un millor
estudi.
AIXECAMENT DE MESURES CAUTELARS EN UN PROCEDIMENT DISCIPLINARI
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a l’aixecament de les mesures cautelars en un
procediment disciplinari i separació dels expedients per a cada agent inculpat i la
proposta.
Antecedents
A) Per acord de la Junta de Govern Local de dia 9 d’agost de 2017 es va incoar un
expedient disciplinari contra els agents de la Policia Local de Llucmajor amb CP
A270010 i A270043, per la presumpta comissió d’una falta tipificada a l’article 69,
apartat b) de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals
de les Illes Balears.
B) A l’esmentat acord es va adoptar la mesura cautelar legalment prevista de suspensió provisional de funcions dels dos agents inculpats, per considerar-la neces1

sària per facilitar la tramitació de l’expedient i assegurar l’eficàcia de la resolució
que pugui recaure, i s’acordà mantenir-la fins a la conclusió del procediment penal. No obstant això, segons es constata amb la documentació aportada pels inculpats, el Jutjat d’Instrucció núm. 10 de Palma, amb data 14/08/2017 va comunicar que havia esdevingut ferm l’acte judicial de data 29/06/2017 amb el que es
decretà el sobreseïment provisional de la causa penal incoada contra ells.
C) Per altra banda, l’instructor de l’expedient considera convenient separar en dos
els expedients i els procediments, ja que tot i haver-se incoat per la presumpta
comissió de la mateixa falta i pels mateixos fets, fa referència a dues persones
diferents, i la instrucció del procediment pot abocar resultats distints.
Fonaments de dret
L’article 89.2, apartat b) de la Llei 4/2013 estableix que la suspensió provisional per fets
que no són objecte d’un procediment penal no pot excedir de tres mesos en el cas de
faltes greus.
En conseqüència, a la vista dels antecedents i consideracions apuntades, se sotmet el
fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Aixecar, amb caràcter retroactiu des de la seva adopció, la mesura cautelar de suspensió provisional de funcions dels dos agents inculpats, per haver-se arxivat, amb caràcter ferm, la causa penal incoada contra ells, i en subsistir només una
eventual responsabilitat administrativa la llei limita molt la possibilitat d’establir dites
mesures cautelars. La retroactivitat ve justificada pel fet que la suspensió provisional es
vinculava a la duració del procés penal, i l’Ajuntament va tenir constància del seu arxiu
només 4 dies després d’acordar-se.
Segon. Separar en dos procediments diferenciats l’expedient disciplinari incoat
als agents amb CP A270010 i A270043, ja que encara que s’hagi incoat per la presump ta comissió de la mateixa falta i pels mateixos fets, fa referència a dues persones diferents, i la instrucció del procediment pot abocar resultats distints.
Tercer. Notificar el present acord als agents inculpats, a la Prefectura de la Policia Local, i al Departament de Recursos Humans.
Un cop acabats els assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari accidental, estenc aquesta acta.
El batle

El secretari.
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