
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.13 /2018
Caràcter: ordinària
Data: 28 de març de 2018
Horari: de les 8.30 a les 9.30 hores
Lloc: sala de juntes de l’edifici municipal del carrer de la Constitució, 6
ASSISTENTS:

 Sr. Gori Estarellas Mas, batle
 Sr. Jaume J. Oliver Vallés
 Sra. Lucía Escribano Alés
 Sr. Jaume Tomàs Oliver
 Sr. Lluis Segura Seguí
 Sra. Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari.

ABSENTS:
 Sr. Bernadí Vives Cardona
 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 21 març de 2018, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i s’aprova
per unanimitat.

PRORROGAR EL TERMINI DE LA PRÒRROGA D’UNA COMISIÓ DE SERVEIS DEL
LLOC DE SUBINSPERCTOR DE LA POLICA LOCAL
Seguidament  es veu l’expedient  per  prorrogar pel  termini  d’un any, amb efectes de dia
01/04/18 la pròrroga de la comissió de serveis concedida al Sr.A.A.C.G., per ocupar el lloc de
treball de subinspector i la proposta.

Antecedents
A. Mitjançant Decret de Batlia de dia 31 de març de 2014, el Sr. A.A.C.G., va ser nome-

nat per  ocupar provisionalment,  en comissió  de serveis,  la  plaça de subinspector
núm. 2202. Els efectes d’aquest nomenament varen ser a partir de dia 1 d'abril de
2014 per un termini de durada màxim d'un any, prorrogable a un altre any. Transco-
rregut el primer any (01.04.2015), i segons les dades obrants al Departament de Re-
cursos Humans, el referit funcionari va continuar en comissió de serveis però sense
que s'adoptés cap resolució expressa acordant la pròrroga.

B. La Junta de Govern Local en data 06/04/2016 va prorrogar les comissions de serveis,
entre d’altres, del Sr. A.A.C.G.. Els efectes de la pròrroga varen ser a partir de dia
10/04/2016 fins que els llocs de treball es proveïssin amb caràcter definitiu.

C. La Junta de Govern Local de data 15/02/2017 va rectificar l’acord anterior en el sentit
que la comissió de serveis conferida al Sr. A.A.C.G. fins que el lloc de treball es pro-
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veís amb caràcter definitiu, passava a ser fins que el lloc de treball es proveís amb
caràcter definitiu i, en tot cas, finalitzaria l’1 d’abril de 2017. 

D. Mitjançant Resolució de Batlia num.1188/2017 de 31 de març de 2017, es va acordar
prorrogar la referida Comissió de Serveis pel termini d’un any, amb efectes de dia
01/04/2017. Aquesta Resolució va ser ratificada per la Junta de Govern Local en ses-
sió ordinària duta a terme dia 12 d’abril de 2017.

E. En data 14/03/2018 i R.G.E. núm. 3213, el Sr. A.A.C.G. ha sol·licitat la pròrroga de la
comissió de serveis, i en data 23/03/2018, l’inspector en cap de la Policia Local ha co-
municat que no han variat les causes per les quals es va procedir a la pròrroga del
Sr. Canovas, sent imprescindible la seva renovació. 

Fonaments de dret

I. Normativa aplicable: 
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les admi-

nistracions públiques (LPAC).
- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós

de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL).
- Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós

de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP).
- Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Ba-

lears (LMRLIB).
- Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de

les Illes Balears (LFPIB).Llei 4/2013, de 17 de juliol de Coordinació de les Poli-
cies Locals de les Illes Balears (LCPLIB).

- Decret del Govern Balear 28/2015, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Regla-
ment  Marc  de Coordinació de les  Policies  Locals  de les Illes  Balears  (RM-
CPLIB).

II. L’article 178 del RMCPLIB en el seu apartat 3 estableix que la comissió de serveis té
caràcter temporal i finalitza quan el lloc de treball es proveeix amb caràcter definitiu o
si la persona titular retorna, i en tot cas, finalitza pel transcurs del temps pel qual es
va concedir. I l’apartat 4 següent afegeix que la durada d’una comissió de serveis en
un lloc de treball, amb caràcter general, és de dotze mesos, i es pot prorrogar amb la
justificació prèvia de l’òrgan competent, un termini màxim de dos anys, termini que
excepcionalment es podrà prorrogar quan les necessitats del servei ho requereixin. 

III. Mitjançant el Decret 621/2018, de 20 de febrer, es va delegar en la Junta de Govern
Local la competència de les atribucions en matèria de personal no expressament atri -
buïdes a altres òrgans, per la qual cosa és la Junta de Govern Local qui ha de resol-
dre sobre la pròrroga sol·licitada. 

Tot seguit i atès l’exposat se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta
el següent acord:

Primer. Prorrogar pel termini d’un any, amb efectes de dia 01/04/2018, la pròrroga
de la comissió de serveis concedida al Sr. A.A.C.G., per ocupar el següent lloc de treball:

ÀREA: CONVIVÈNCIA CIUTADANA I POLICIA (POL)
ÒRGAN: ÀREA DE SEGURETAT (POL004)
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UNITAT: UNITAT DE SEGURETAT I PROXIMITAT (POL0040009)
Segon. Notificar la present resolució a l’interessat, a la Prefectura de la Policia Local i

al Departament de Recursos Humans. 

APROVAR CONVOCATÒRIA I BASES DE PROVES SELECTIVES PER UNA BORSA DE
FUNCIONARIS INTERINS 
Seguidament es veu l’expedient sobre l’aprovació de la convocatòria de les proves selectives
per constituir una borsa de funcionaris i funcionàries interins administratiu de l’Ajuntament
de Llucmajor i la proposta.

Ates que no existeix borsa de treball vigent de personal administratiu, grup C, subgrup C1,
d’Administració General.

Atesa la necessitat de disposar d’una borsa d’administratius/ives, a l’efecte de substituir les
possibles  baixes,  permisos,  llicències  o  qualsevol  supòsit  de  nomenament  com  a
funcionari/ària interí/ina, d’acord amb l’article 10 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 i l’article 15 de
la Llei 3/2007, de 27 de març de la funció pública de les Illes Balears.

NORMATIVA APLICABLE
-Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL)
-Llei  30/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú de  les  administracions
públiques (LPAC).
-Reial  Decret  Legislatiu  781/1986,  de 18 d’abril,  pel  qual  s’aprova el  Text  Refós  de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL).
-Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TRLEBEP).
-Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament General d’Ingrés de
Personal al Servei de l’Administració General de l’Estat i de Provisió de Llocs de Treball i
Promoció Professional de Funcionaris Civils de l'Administració General de l’Estat.
-Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
-Llei 3/2017, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Tot seguit i per tot l’exposat, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat
s’adopta el següent acord:

Primer.- Aprovar la convocatòria de les proves selectives per constituir una borsa de
funcionaris  i  funcionàries  interins  administratius  del  grup  C,  subgrup  C1,  escala
d'administració general, subescala administratiu de l’Ajuntament de Llucamjor. 
 Segon.-  Aprovar les bases que han de regir la present convocatòria en els mateixos
termes en què apareixen redactades a l’expedient.

Tercer.- Publicar un edicte amb el contingut del present acord en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament, a la seva pàgina web i al BOIB.

Quart.-  Donar compte del present acord al Ple en la primera sessió que es dugi a
terme.

CANVI D’UNA PLAÇA DE POLICIA LOCAL 
A continuació es veu l’expedient relatiu al canvi de plaça del Policia Local Sr. M.A.V.F., que
passarà a ocupar la plaça vacant núm. 2320 i la proposta.
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ANTECEDENTS

I.- Per resolució d’aquesta Batlia de dia 6 de juny de 2016, núm. 2016001327, es van nome-
nar, 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. 

En la mateixa Resolució es van nomenar, per ordre de prelació, a tres policies locals per ocu-
par tres places interines per a substitució de policies locals en reserva de lloc de treball, ac -
tualment en situació de Comissió de Serveis. Actualment, el primer d'aquests policies, per or-
dre de puntuació en el borsí d'interins, es el Sr. M.A.V.F., que va ser nomentar per substituir
la plaça núm. 2223 per trobar-se el seu titular en Comissió de Serveis.

II.- Mitjançant resolución de Batlia num. 2018001093, de 23 de març de 2018, s’ha autori-
tzat, amb data d’efectes d’1 d’abril de 2017, la permuta sol•licitada per D. A.A.M., funcionari
d'aquest Ajuntament, amb la categoria de policia i grup de titulació C1 del Cos de la Policia
Local, amb D. M.C.V., funcionari de l'Ajuntament de Marratxí, amb la categoria de policia i
grup de titulació C1 del Cos de la policia Local.

No obstant això, el Sr. M.C.V. es trobava actualment prestant serveis a l’Ajuntament de Llu-
cmajor.  Concretament,  ocupant  amb caractér  interí,  la  plaça  vacant  num.2320.  Aquesta
plaça tornarà a estar vacant a partir de l’1 d’abril de 2018.

LEGISLACIÓ APLICABLE
- 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.
- Article 15.1 y 2.a) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat 
autònoma de las Illes Balears
- Article 41.2 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les 
Illes Balears
- Article 166 y 167 del Decret 28/2015, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament marco 
de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

FONAMENTS JURÍDICS

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 estableix que són funcionaris interins els que, per
raons expressament justificades de necessitat i urgència, són nomenats com a tals per a
l'exercici de funcions pròpies de funcionaris de carrera, quan es produeixi l'existència de pla-
ces vacants quan no sigui possible la seva cobertura per funcionaris de carrera.

En el mateix sentit, l'article 41.2 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, estableix que quan els llo -
cs de Treball no es puguin proveir amb personal funcionari de carrera, i per raons expressa-
ment justificades de necessitat i urgència, aquests es poden ocupar per personal funcionari
interí nomenat per al desenvolupament de funcions pròpies del personal funcionari de carre-
ra, sempre que es doni, entre altres circumstàncies, l'existència de places vacants quan no
sigui possible la seva cobertura per personal funcionari de carrera.
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En aquest sentit, el Sr. M.A.V.F va ser nomenat com a funcionari interí per a la substitució
transitòria d'una plaça amb reserva de lloc, de manera que en quedar-vacant, el proper dia 1
d'abril de 2018, una plaça que no compta amb titular, procedeix canviar de plaça al Sr. M.A.-
V.F , per ser una millora d'ocupació i ser el policia local de major puntuació dels quals co-
breixen places interines per a Substitució de policies locals en reserva de lloc de treball.

Tot seguit i per tot el que s’ha exposat, se sotmet a votación el fons de l’assumpte i per una-
nimitat s’adopta el següent acord:

Primer.- Acordar el canvi de plaça del Policia Local Sr. M.A.V.F, que passarà a ocu-
par la plaça vacant núm. 2320.

Segon.- Els efectes d’aquest canvi seran a partir de dia 1 d’abril de 2018.
Tercer.- Notificar la present resolució a la persona interessada.
Quart.- Donar compte de la present resolució a l’Ajuntament Ple en la primera sessió

que es dugui a terme, al Servei de Recursos Humans i a Prefectura Policia Local.

PROVISIÓ  TEMPORAL  EN  COMISSIÓ  DE  SERVEIS  DE  CAP  DE  NEGOCIAT  DE
REGISTRE GENERAL I APROVAR LES BASES CORRESPONENTS
Seguidament es veu l’expedient per convocar la provisió temporal en comissió de serveis
d’atribució  temporal  de  Cap  de  negociat  de  Registre  General  i  aprovar  les  bases
corresponents i la proposta.

Atès l’informe emès per la T.A.G de Funció Pública amb data 13 de març de 2018, relatiu al
trasllat forçós i temporal de funcionaris per necessitats del Servei, mitjançant la comissió de
serveis forçosa i la comissió de serveis d’atribució temporal de funcions.

Seguidament per tot el que s’ha exposat se sotmet el fons de l’assumpte a votación i per
unanimitat s’acorda el següent acord:

PRIMER.- Convocar la provisió temporal en comissió de serveis d’atribució temporal
de funcions per dur a terme les funcions del lloc F90030004, Cap de negociat de Registre
General de la unitat de Registre General, ja que no poden ser ateses amb suficiència pel per-
sonal funcionari que actualment ocupa els llocs de treball d’aquest departament i la titular
del lloc es troba en situació d’incapacitat temporal.

SEGON.- Aprovar  les  bases que han de regir  el  procediment  per  a  l'adjudicació
voluntària d’aquesta comissió de serveis d'atribució temporal de funcions,  en els mateixos
termes en què apareixen redactades a l’expedient.

MODIFICAR  LES  BASES  DE  LA  CONVOCATÒRIA  DEL  PREMI  “S’ARENALER  DE
L’ANY 2017”
A continuació es veu l’expedient de modificació de les bases de la convocatòria del premi
“s’arenaler de l’any 2017” aprovades per acord de Junta de Govern de dia 14 de març de
2018 i la proposta.

Atecedents
El dia 14 de març es va aprovar a la Junta de Govern Local les bases del premi arenaler de
l’any. 

Les bases indiquen que la votació es podrà realitzar mitjançant l’aplicació de Participació Ciu-
tadana de l’Ajuntament de Llucmajor i  presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de
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s’Arenal. Les bases informa que tendran dret a vot els empadronats al municipi de Llucmajor
majors de 16 anys i podran votar fins a 3 candidatures. 

Una  vegada publicades aquestes  bases s’ha  rebut  petició  per  part  del  Sr.  Miquel  Àngel
Contreras Ramis assessor del Districte Centre, Platja de Palma i Pla de Sant Jordi de l'Ajunta-
ment de Palma referent a la possibilitat de que els habitants de s’Arenal de Palma també pu-
guin participar en la votació per triar Arenaler de l’any.

Tot seguit i per tot l’exposat se sotmet a votació el fons de l’assumpte ii per unanimitat
s’adopta el següent acord:

Únic. Aprovar la modificació de les bases de la convocatòria del premi “s’arenaler de
l’any 2017” en la secció “votació de candidatures”,  aprovades per acord de Junta de
Govern de dia 14 de març de 2018.

Una vegada aprovada la modificació queda redactat de la següent manera:

“Votació de candidatures

Un cop finalitzat el termini de presentació de candidatures es faran públics els candidats, mitjançant la
publicació dels seus noms i una breu ressenya dels seus mèrits o la seva trajectòria.

A partir d'aquest moment, i fins al dia 30 de juny, es podran votar els candidats proposats. 
La votació es podrà realitzar mitjançant: 
• L’aplicació de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Llucmajor 
• Presencialment a l’oficina municipal de s’Arenal de Llucmajor (M. Antònia Salvà, 50) i a l’oficina de
Districte de l’Ajuntament de Palma (avinguda Amèrica, 11). 

Tendran dret a vot els empadronats al municipi de Llucmajor i s’Arenal de Palma majors de 16 anys i
podran votar fins a 3 candidatures.” 

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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