ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 9 /2018
Caràcter: ordinària
Data: 28 de febrer de 2018
Horari: de les 8.30 hores a les 9.20 hores
Lloc: sala de juntes de l’edifici municipal del carrer de la Constitució, 6
ASSISTENTS:
 Sr. Gori Estarellas Mas, batle
 Sra. Lucía Escribano Alés
 Sr. Jaume Tomàs Oliver
 Sr. Lluis Segura Seguí
 Sr. Bernadí Vives Cardona
 Sr. Miquel Àngel Serra Teruel
 Sra. Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
ABSENTS:
 Sr. Jaume J. Oliver Vallés
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 21 de febrer, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i s’aprova per
unanimitat.
PROPOSTA RELATIVA A L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA DELS BENEFICARIS DELS
FUNCIONARIS DE CARRERA
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a l’assistència sanitària dels beneficiaris dels
funcionaris/àries de carrera inclosos en el Reial Decret Legislatiu 480/1993, de 2 d’abril
(antiga MUNPAL) i la proposta.
Atesa la revisió de l’assistència sanitària dels beneficiaris dels funcionaris/àries de carrera
inclosos en el Reial Decret Legislatiu 480/1993, de 2 d’abril (antiga MUNPAL).
Atès que d’acord amb la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema
Nacional de Salut, "tendran la condició de beneficiaris d'un assegurat, sempre que resideixin
a Espanya, el cònjuge o persona amb anàloga relació d'afectivitat, que haurà d'acreditar la
inscripció oficial corresponent, l'ex cònjuge a càrrec de l'assegurat, així com els descendents
i persones assimilades a càrrec d'aquest que siguin menors de 26 anys o que tinguin una
discapacitat en grau igual o superior al 65%, sempre que no tenguin cobertura obligatòria
d’aquesta prestació per altra via."
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Atès que per poder tenir dret com a beneficiaris a l'assistència sanitària, és necessari que
compleixin els requisits de l'article 3 del Reial Decret Legislatiu 1192/2012, de 3 d'agost, pel
qual es regula la condició d'assegurat i de beneficiari a efectes d'assistència sanitària en
Espanya.
Per tot l’exposat i atès que no hi ha intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i
per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer.- Notificar a tots els assegurats inclosos en el Reial Decret Legislatiu
480/1993, de 2 d’abril (antiga MUNPAL), amb beneficiaris descendents majors de 26 anys
(que no tenguin una discapacitat en grau igual o superior al 65%), que aquests beneficiaris
seran donats de baixa de la prestació d'assistència sanitària MAPFRE amb data 31 de març
de 2018.
Segon.- Aprovar que els beneficiaris descendents menors de 26 anys, de l’esmentat
col·lectiu, quan arribin a l'edat de 26 anys seran donats de baixa automàticament de la
prestació d’assistència sanitària, excepte que tenguin reconeguda una discapacitat en grau
igual o superior al 65%.
Tercer.- Informar que és obligatòria la comunicació al departament de Recursos
Humans de qualsevol modificació que afecti als beneficiaris d’assistència sanitària que
depenen dels funcionaris integrats.
Quart.- Actualitzar el llistat de beneficiaris d’assistència sanitària, per la qual cosa,
els assegurats que tenguin beneficiaris que depenguin del funcionari integrat, hauran
d’omplir la declaració responsable que es troba en el portal de personal i fer-la arribar al
departament de Recursos Humans abans de dia 31 de març de 2018.
Cinquè.- Notificar el present acord a totes les persones afectades.
CONVENI AMB L’EDITORIAL MIC
Seguidament es veu el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i l’editorial
MIC per a la promoció de les festes de Sant Cristòfol, festes de juliol, Santa Càndida i festes
d’agost 2018. Tot seguit se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta
el següent acord:
Primer. Aprovar en els mateixos termes en què es redacta a l’expedient, el conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i l’editorial MIC per a la promoció de les
festes de Sant Cristòfol, festes de juliol, Santa Càndida i festes d’agost 2018.
Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per executar aquest
acord.
OCUPACIÓ TEMPORAL DE LA FOSSA DEL CEMENTIRI INCLOSA AL PLA
D’EXHUMACIONS
A continuació es veu la sol·licitud de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports amb nº
R.E. 2322 de data 21/02/18, on es demana l’autorització de l’ocupació temporal dels terrenys
del cementiri de Llucmajor a l’objecte d’exhumar la fossa municipal, d’acord amb la Llei
10/2016 i la proposta.
Antecedents de fet
1. La Conselleria de Cultura ha remès un escrit en data 21/02/2018, RGE núm. 2.322,
en el que informa que la Comissió tècnica de desapareguts i fosses de les Illes Balears i la pròpia Conselleria han elaborat un Pla d’exhumacions de fosses de la Guerra
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Civil. Aquest Pla preveu intervencions al terme de LLucmajor, en la fossa del cemen teri i en la finca del Pou de s’Àguila.
2. L’Ajuntament Ple a les sessions dels dies 30 d’octubre i 28 de desembre de 2016 va
sol·licitar la inclusió d’ambdues fosses en el Pla anual de 2017 de senyalització, pros pecció i intervenció de les fosses de les Illes Balears, i s’acordà la col·laboració de
l’Ajuntament en tot aquest procés amb el Govern de les Illes Balears, les associacions
de memòria històrica i de representació de les famílies de les persones desaparegudes.
Fonaments de dret
I.

II.

La Llei 10/2016, de 13 de juny, per a la recuperació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil, en el seu art. 6 preveu que els ajuntaments afectats col·labora ran amb el Govern de les Illes Balears i els consells insulars en la preservació de les
fosses i facilitaran la informació necessària per a la seva protecció.
Per la seva banda, l’article 9 de la mateixa llei preveu específicament a l’apartat 2 que
per a les activitats de localització i eventual identificació o trasllat de les restes de
persones desaparegudes, les autoritats competents autoritzaran, excepte causa justificada d’interès públic, l’ocupació temporal dels terrenys de titularitat pública.

En virtut dels antecedents exposats i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Autoritzar la Conselleria de Cultura del Govern de les Illes Balears per ocupar
temporalment els terrenys afectats del cementeri de Llucmajor, a l’objecte d’exhumar la fos sa municipal, d’acord amb el que preveu la Llei 10/2016.
Segon. Traslladar el present acord a la Conselleria i al personal encarregat del cementeri.
CONVENI SOBRE EL PAS DEL CAMÍ DEL PUIG DE SES BRUIXES
Tot seguit es veu el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i D. M.P.B.,
relatiu al pas del camí del Puig de ses Bruixes, inclòs a l’itinerari de la ruta turística de
senderisme. Seguidament se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta
el següent acord:
Primer. Aprovar en els mateixos termes en què es redacta a l’expedient, el conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i D. M.P.B., relatiu al pas del camí del Puig
de ses Bruixes, inclòs a l’itinerari de la ruta turística de senderisme.
Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per executar aquest
acord.
SUBSTITUCIÓ DE DUES CADIRES A L’OFICINA DEL JUTJAT DE PAU
Tot seguit es veu la sol·licitut presentada pel Jutjat de Pau de Llucmajor amb nº R.E. 2294
de data 21/02/18, on es demana la substitució de dues cadires que no compleixen les
normes i condicions de salut laboral, a fi d’evitar perjudicis en la salut dels funcionaris.
Seguidament s’acorda per unanimitat atendre la petició del Jutjat de Pau de Llucmajor en la
mesura de les possibilitats.

ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
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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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