ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Identificació de la sessió:
Núm. 02/2016
Caràcter: ordinària
Data: 27 de gener de 2016
Horari: de 11.30 a 12.30 hores
Lloc: Casa consistorial (despatx del batle)
Assistents:
-

Sr. Jaume Tomàs Oliver. Batle
Sr. Bernadí Vives Cardona
Sr. Gregori Estarellas Mas
Sr. Jaume J. Oliver Vallés
Sra. Adelina Gutiérrez Bonet
Sr. Miquel Ángel Serra Teruel
Sra. Lucia Escribano Alés
i Marc Rigo Manresa, secretari

APROVAR, SI ESCAU, L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL PASSAT DIA 15 DE
GENER DE 2016.
La sessió comença amb l’examen del esborrany de l’acta de la sessió anterior, del passat
dia 15 de gener, i atès que no es fa cap objecció, se sotmet a votació i s’aprova per
unanimitat.
SUBSTITUCIÓ VACANTS DE CURTA DURADA DEL SECRETARI, INTERVENTORA
I TRESORERA.
A continuació es veu l’assumpte relatiu a la substitució de les vacants de curta durada
en les places de secretari, interventora i tresorera.
Atès que s’han produït diversos canvis organitzatius i vacants per jubilació en els serveis
afectats, es fa necessari modificar les persones designades per efectuar les esmentades
substitucions.
En conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat es proposa
a la Conselleria d’Administracions Públiques la designació de les següents persones per
cobrir les esmentades vacants de curta durada, en substitució de les establertes
mitjançant la resolució de la Conselleria d’Administracions Públiques de data 26 de maig
i 17 de juliol de 2014 respectivament.
En substitució o suplència de la persona titular de la Secretaria:
1.- Sra. Rosa Salvá Garcies
2.- Sr. Miquel Vidal Salvá
En substitució o suplència de la persona titular de la Intervenció:
1.- Sr. Maties Veny Orell
2.- Sr. Carlos Lluch Homar

En substitució o suplència de la persona titular de la Tresoreria:
1.- Sra. Francisca Vaquer Barceló
2.- Sr. Carlos Lluch Homar”
INFORME SOBRE LA POSSIBLE UTILITAT DE DOS IMMOBLES ADJUDICATS A
L’AJUNTAMENT PER L’AGÈNCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS.
Seguidament es tracta el següent punt que va quedar damunt la taula l’anterior sessió, i
consultat l’expedient, on hi ha dos informes de l’Agència Tributaria de data 4/12/15, nº
R.E. 11464 i de 22/12/15 nº RE11981 respectivament, relatius a l’adjudicació de dos
immobles a l’Ajuntament de Llucmajor, i informe de tresoreria.
Seguidament per unanimitat s’acorda comunicar a l’Agència Tributaria que dits immobles
no interessen a l’Ajuntament, ja que no es consideren adequats, tot i que no es renuncia
al cobrament del deute amb l’Ajuntament.
DONAR COMPTE DEL DECRET Nº EXP.000001/2016-CONTRAT, DE
NOMENAMENT DELS MEMBRES COM A MESA DE CONTRACTACIÓ PER AL
CONTRACTE DE L’OBRA DE LÍNIA DE MT, CT, DIPÒSIT I CANONADA
D’ABASTIMENT A S’ESTANYOL, SON REINÉS I SON BIELÓ.
Tot seguit es dona compte del decret anteriorment ressenyat, el qual es dona per
assabentat per la Junta de govern.
EXONERACIÓ DE PLAÇA D’APARCAMENT.
A continuació se veu la sol·licitud presentada per Projectes Llobets SLU, de 15/01/16 nº
R.E. 363, on esposa que vol realitzar construcció de nova planta d’un edifici destinat a
dues vivendes y piscina en el solar de la Via Mediterrània nº 65 a Son Bieló, i per
normativa al necessitar menys de 4 places d’aparcament, sol·licita la seva exoneració.
Tot seguit es veuen els informes favorables (tècnic de 19/01/16) i (jurídic de 22/01/16) i
atès que no hi ha objeccions i tenint en compte que la zona on es troba el solar no hi
ha mancança d’aparcament s’adopta el següent acord:
Aplicar l’exoneració prevista a l’article 227 del PGO amb relació a la sol·licitud de
llicència d’obres núm. 000498/2015-LICO per construir edifici d’habitatges entre
mitgeres a dos habitatges (referència cadastral: 3772304DD9537S001AT), a via
Mediterrània, 65, a Projectes Llobets SLU, en base a l’informe jurídic consultat.
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT.
A continuació se sotmet a la consideració dels reunits l'assumpte relatiu al requeriment
efectuat per la Delegació del Govern en el que es demana còpia certificada de la Relació
de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Llucmajor (RLT) i un certificat on s'informi de les
modificacions retributives i dels llocs de treball afectats, a més de la data d'aplicació.
Aquest requeriment es va presentar a l'Ajuntament una primera vegada dia 27/05/2015,
amb RGE núm. 4.682, sense que fos atès, i més recentment s'ha rebut un recordatori de
dit requeriment, presentat dia 15 de gener passat, amb RGE núm. 397.
Atès que hi ha dubtes sobre si l'esmentada RLT compleix amb les limitacions
pressupostàries i retributives que imposa la normativa vigent, la Junta de Govern Local
acorda per unanimitat analitzar i estudiar l'expedient amb deteniment per tal de decidir
si la RLT és assumible i, conseqüentment, es pot finalitzar la seva tramitació
administrativa i remetre la documentació sol·licitada per la Delegació del Govern o si, en

cas contrari, cal desistir del procediment tramitat fins a dia d'avui i iniciar un nou
expedient d'aprovació d'una nova RLT.
Fora de l’ordre del dia, i després de la preceptiva declaració unànime d’urgència, per
unanimitat s’acordà proposar al batle la iniciació d’actuacions disciplinàries dos funcionaris
municipals per causa de presumpte absentisme laboral, i designar per als respectius
expedients l’instructor i el secretari.
PRECS I PREGUNTES.
No se’n formularen.
Un cop acabats els assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta.
El president,

El secretari,

