
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm.: 27/2016
Caràcter: ordinària
Data: 23 de novembre de 2016
Horari: de 13.30 a 14  hores
Lloc: Casa Consistorial (despatx del batle)

ASSISTENTS:

- Sr. Bernadí Vives Cardona, batle
- Sr. Jaume Tomàs Oliver
- Sr. Gori Estarellas Mas
- Sr. Miquel Angel Serra Teruel
- Sra. Adelina Gutiérrez Bonet
- Sr. Maties Veny Orell, interventor accidental
- i Rosa Salvá Garcia , secretària accidental.

ABSENTS:
- Sr. Jaume J. Oliver Vallés
- Sra. Lucia Escribano Alés

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 9 de novembre de 2016, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a
votació i s’aprova per unanimitat.

CANVI DE PLAÇA D’UN POLICIA LOCAL INTERÍ
Seguidament es veu l’expedient relatiu al canvi de plaça del policia local interí Sr. LTG,
l’informe de RRHH de data 14/11/16 i la proposta.

ANTECEDENTS:

Per resolució d’aquesta Batlia de dia 6 de juny de 2016, núm. 2016001327, es van
nomenar, per ordre de prelació, a tres policies locals per ocupar tres places interines fins
a la seva cobertura definitiva per funcionaris de carrera segons l’establert en l'article
10.1.a) del  Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text
Refós  de  l'Estatut  Bàsic  de  l'Empleat  Públic,  d'ara  endavant  TREBEP.  Un  d'aquests
policies era el Sr. JPA, plaça núm. 2290.

Atès que en la mateixa Resolució es van nomenar, per ordre de prelació, a tres policies
locals per ocupar tres places interines per a substitució de policies locals en reserva de
lloc  de  treball,  actualment  en  situació  de  Comissió  de  Serveis.  El  primer  d'aquests
policies, per ordre de puntuació en el borsí d'interins, era el Sr. LTG.

Atès que el  30 d'agost de 2016, el  Sr. JPA, va sol·licitar renúncia voluntària,
quedant  vacant  la  plaça  núm.  2290,  i  que  el  Sr.  LTG,  es  el  policia  local  de major
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puntuació dels quals cobreixen places interines per a substitució de policies locals en
reserva de lloc de treball.

Atès l’informe emès per la Cap de Recursos Humans de dia 14 de novembre de
2016, en el qual es proposa acordar el canvi de plaça del Sr. LTG, que passarà a ocupar
la plaça núm. 2290.

 LEGISLACIÓ APLICABLE:

- Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

- Decret 28/2015, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament marco de coordinació de
les policies locals de les Illes Balears.

Seguidament atès que no hi ha intervencions es sotmet el fons de l’assumpte a votació i
por unanimitat s’adopta el següent acord:

Primer.- Acordar el canvi de plaça del Sr. LTG, que passarà a ocupar la plaça
núm. 2290.

Segon.- Donar trasllat de la present resolució al Sr. LTG, al Servei de Recursos
Humans, pel seu coneixement i efectes.

Tercer.- Donar Compte de la present resolució a la Junta de Personal.

ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
S’assessora  el  batle  en  assumptes  de  la  seva  competència  i  el  Sr.  Jaume  Tomàs
manifesta que ha rebut un escrit de la Direcció General d’Educació Ambiental, Qualitat
Ambiental i Residus on es recorda l’obligació legal dels Ajuntaments d’elaborar un mapa
de renou per tal de analitzar els nivells acústics existents en el terme municipal. Atès
que els  municipis  amb població de menys de 35.000 habitants poden encomanar la
gestió d’aquestes competències al Consell Insular, els reunits consideren adient dirigir-se
al Consell Insular a tal efecte.

El Sr. Gori Estarellas informa que l’agrupació de voluntaris de protecció civil organitza
una campanya de recollida d’aliments nadalencs a favor de SOS MAMÁS.

Un cop acabats els assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretària accidental, estenc aquesta acta.

El batle La secretària acctal.
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