
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 30 /2018
Caràcter: ordinària
Data: 18 de juliol de 2018
Horari: de les 8 a les 9 hores
Lloc: Casa consistorial (despatx del batle)

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

ABSENTS:
 Sr. Miquel Àngel Serra Teruel

ASSISTENTS NO MEMBRES:
 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 11 de juliol de 2018, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.

IMPLANTACIÓ DE LA PLATAFORMA DE TRAMITACIÓ SIMPLIFICADA
Tot seguit es veu la proposta per designar els equips de suport i de manteniment per a la
implantació de la Plataforma de tramitació simplificada. 

Antecedents:  
1. A la Junta de Govern Local en sessió del passat 30 de maig es va designar l’equip de

projecte  i  els  responsables  funcionals  per  a  la  implantació  d’una  plataforma  de
tramitació  electrònica  integrada  amb  el  sistema  informàtic  de  l’Ajuntament  de
Llucmajor. 

2. En aquestes setmanes s’ha avançat en el procés d’implantació, essencialment amb la
definició  del  quadre  arxivístic  de  classificació  i  en  matèria  d’infraestructura  i
maquinari. 

3. S’escau ara la designació de l’equip de manteniment del projecte, i l’equip de suport
a usuaris. 

En conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el
següent acord:
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Primer.  Designar les següents persones per integrar l’equip de manteniment de la
Plataforma: 

- F.E.M.
- J.G.G.
Segon. Designar les següents persones per exercir les funcions d’usuaris avançats,

per tal que puguin instruir la resta d’usuaris dels departaments que s’especifiquen: 

Departament Designat/da
OAC’s

C.B.R.
Població
Secretaria

M.V.S.
Contractació
RRHH

B.M.S.
Medi Ambient
Ocupació
Serveis Socials
Residència
Intervenció M.V.O
Urbanisme C.T.S.
Cultura i Festes

M.G.M.Participació Ciutadana
Joventut
Policia Local M.N.D

Tercer. Notificar el present acord al personal responsable designat. 

EXPEDIENT DISCIPLINARI INCOAT CONTRA L’AGENT AMB CP A270010
Per unanimitat es decideix deixar damunt la taula pendent d’un millor estudi la resolució de
l’expedient disciplinari incoat contra el policia local amb CP A270010

EXPEDIENT DISCIPLINARI INCOAT CONTRA L’AGENT AMB CP A270043
Per unanimitat es decideix deixar damunt la taula pendent d’un millor estudi la resolució de
l’expedient disciplinari incoat contra el policia local amb CP A270043

FORMACIÓ EN MATÈRIA DE LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA
Tot seguit  es veu l’expedient  relatiu a la formació i  assistència per  a la utilització de la
Plataforma  de  contractació  del  sector  públic.  Es  tractaria  de  contractar  la  formació  i
assistència  al  personal  funcionari  que  desenvolupa  les  seves  funcions  al  Servei  de
Contractació, així com la resta de personal que assisteix a les meses o participa en alguna de
les  fases  del  procediment  de  contractació,  per  a  la  utilització  de  la  Plataforma  de
Contractació del Sector Públic i licitació electrònica, d’acord amb la nova LCSP 9/2017.

A la vista de les dues ofertes presentades, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat
iniciar els tràmits per contractar el servei amb el Sr. A.P.V.F. 

BASES DEL VIII CONCURS DE DISSENY
Seguidament  es  veu  l’expedient  i  les  bases  del  VIII  concurs  de  disseny  «Portada  del
programa de les Fires de Llucmajor»  i atès que no hi ha intervencions se sotmet el fons de
l’assumpte  a  votació  i  per  unanimitat  s’aproven,  en  els  mateixos  termes  que  apareixen
redactades, les bases del  VIII concurs de disseny «Portada del programa de les Fires de
Llucmajor»
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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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