ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 17/2017
Caràcter: ordinària
Data: 28 de juny de 2017
Horari: de 9.30 a 10.55 hores
Lloc: sala de juntes de l’edifici municipal del carrer de la Constitució, 6
ASSISTENTS:
- Sr. Bernadí Vives Cardona, batle
- Sr. Jaume J. Oliver Vallés
- Sra. Lucia Escribano Alés
- Sr. Jaume Tomàs Oliver
- Sr. Lluis Segura Seguí
- Sr. Miquel Angel Serra Teruel
- Sra. Catalina Munar Miquel, interventora
- i Marc Rigo Manresa, secretari.
ASSISTENTS NO MEMBRES:
- Sr. Bartomeu Tugores Vicens
- Sra. Francisca Almagro Peset
ABSENTS:
- Sr. Gori Estarellas Mas
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió comença amb l’examen del esborrany de l’acta de la sessió anterior, del passat
dia 21 de juny de 2017, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i s’aprova
per assentiment.
BASES DEL I CONCURS DE FOTOGRAFIA DE LES FESTES DE SANT CRISTÒFOL
Seguidament es veu l’expedient i les bases del I concurs de fotografia “Festes de Sant
Cristòfol 2017 a instagram” 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 en què
apareixen redactades, les bases del I concurs de fotografia “Festes de Sant Cristòfol de
s’Arenal 2017 a instagram” i convocar l’esmentat concurs.
PROTOCOL GENERAL SOBRE UN PROCEDIMENT SELECTIU EXTRAORDINARI
D’ACCÉS A LA CATEGORIA DE POLICIA LOCAL
Tot seguit es veu l’expedient relatiu al Protocol general entre la Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques i l’Ajuntament de Llucmajor, per impulsar l’aplicació
coordinada del procediment selectiu extraordinari d’accés a la categoria de policia local.
El secretari i la interventora manifesten les seves reserves sobre aquest assumpte, tant
per la urgència amb què s’ha presentat i la manca d’informació disponible sobre com es
durà a terme el procés selectiu.
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La interventora especifica que, si es compleixen els compromisos que s’adquireixen amb
el Protocol, l’Ajuntament perdrà tot el control sobre el procés selectiu, ja que es farà
directament des de la Conselleria i, a més a més, creu que no es pot dur a terme la
selecció per ocupar places d’una RLLT que actualment està impugnada davant la
jurisdicció contenciosa-administrativa.
Els Srs. Lluís Segura i Miquel Àngel Serra també consideren que s’ha dut l’assumpte amb
molta urgència i sense comptar amb prou informació, i proposen que es dugui a la Junta
de la propera setmana.
El Sr. Jaume Tomàs diu que s’abstindrà perquè no ho veu clar.
El batle explica que el regidor de Policia, Sr. Estarellas li ha comentat bàsicament l’abast
que té aquest Protocol, i allò a què s’obliga l’Ajuntament si es firma, i no hi veu
inconvenient.
Una vegada acabades les intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb
3 vots a favor (batle, Srs. Jaume Oliver i Lucía Escribano), i 3 abstencions (Srs. Tomàs,
Serra, i Segura), per majoria s’adopta el següent acord:
Primer. Aprovar el Protocol general entre la Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques i l’Ajuntament de Llucmajor per impulsar l’aplicació
coordinada del procediment selectiu extraordinari d’accés a la categoria de policia local.
Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per executar el
present acord.
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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