
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 13/2017
Caràcter: ordinària
Data: 31 de maig de 2017
Horari: de 9.30 a 9.50 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
- Sr. Gori Estarellas Mas
- Sr. Jaume Tomàs Oliver
- Sra. Lucia Escribano Alés
- Sr. Miquel Angel Serra Teruel
- Sra. Catalina Munar Miquel, interventora
- i Marc Rigo Manresa, secretari.

ASSISTENTS NO MEMBRES:
     -  Sr. Bartomeu Tugores Vicens
     -  Sra. Maria Antonia Gil Clar

          -  Sra. Maria Barceló Calviño
-  i Sra. Francisca Almagro Peset.

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 24 de maig de 2017, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i s’aprova
per assentiment.

RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT DISCIPLINARI
Tot seguit es veu  l’expedient disciplinari incoat al Sr. MOT per Decret de Batlia núm.
151/2017, de 19 de gener.

1. CONSIDERACIONS PRÈVIES 
Primera. La present proposta de resolució és el resultat de la instrucció de l’expedient
disciplinari incoat a l’empleat de l’Ajuntament Sr. MOT per la presumpta comissió d’una
falta disciplinària. Aquet expedient es va iniciar el dia 19 de gener de 2017 arran de la
denúncia de la Sra. AGG de data 26-10-2016 per haver-se sentit ofesa i verbalment
maltractada, segons es desprèn de la seva pròpia instància i de la diligència de Batlia de
8 de novembre de 2016.

Segona. Per poder arribar a una proposta definitiva amb la qual, en principi, es donàs
per  conclosa  la  instrucció  de l’expedient  disciplinari,  s’han dut  a  terme la  presa  de
declaració del Sr. MOT, de la Sra.AGG, dels testimonis proposats per ell, així com també
la declaració dels testimonis que la instructora ha considerat d’interès; tot això amb la
finalitat d’arribar a unes conclusions i propostes definitives que tenguin la seva base en
la més estricta objectivitat, i amb la subjecció màxima a la legalitat vigent per la que es
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regeix  el  procediment  sancionador  així  com  el  de  la  qualificació  de  les  faltes
presumptament comeses.

Tercera.  La instructora va citar en temps i forma el Sr. MOT per procedir a la seva
presa  de  declaració,  de  conformitat  al  que  estableix  a  l’article  34  del  Reial  Decret
33/1986,  pel  que  s’aprova  el  Reglament  de  Règim  Disciplinari  dels  Funcionaris  de
l’Administració de l’Estat (RDF), la qual consta a l’expedient.

Quarta.  S’han practicat les proves següents:
 DOCUMENTAL:  s’ha  sol·licitat  documentació  al  departament  de  Recursos

Humans així  com al Departament de Registre General.  Ambdós departaments
han aportat la documentació sol·licitada i la mateixa consta a l’expedient.

 TESTIFICAL:  S’ha  pres  declaració,  en  qualitat  de  testimonis,  a  les  persones
següents:
 MET.
 MVRR.
 JSP.
 PJR.
 MVN.
 JGM.
 JOJ.
 FHR.
 SMO.
 SPS.
 MAG.
 RAF.
 Així  com a  la  Sra.  AGG,  que  obra  a  l’expedient  com a  instant  inicial  al

procediment.

Cinquena.  Que segons consta a les diligències de declaració prestades pels testimonis,
de les persones que eren presents el dia dels fets, coincideixen que hi va haver una
disputa entre el Sr. MOT i la Sra. AGG. Que la mateixa va ser iniciada pel Sr. MOT, sense
haver-hi insults ni agressions verbals d’un cap a l’altre. Coincideixen també que el punt
àlgid de la disputa és el moment en el qual el Sr. MOT es refereix a la família de la Sra.
AGG. Alguns testimonis entengueren que era per un tema “d’enxufisme” i altres no van
saber a què es referia exactament quan s’empraren aquests termes. 

Sisena. La instrucció es basa exclusivament en els fets ocorreguts el dia 25 d’octubre de
2016,  els  quals  han  originat  el  present  expedient.  En  cap  cas  s’entra  a  valorar  ni
qualificar altres circumstàncies i/o altres fets o actituds de l’expedientat.

Setena. En data 10 d’abril de 2017, de conformitat amb el que estableix l’article 41 del
RDF, se li posa de manifest a l’interessat l’expedient i la possibilitat de facilitar-li còpia
del mateix. A la mateixa data l’interessat sol·licita còpia mitjançant instància amb RGE
4.046. Les còpies li són facilitades en data 11 d’abril de 2017.

Vuitena. El Sr. MOT a la seva instància amb RGE 2.397 de 2 de març de 2017, expressa
les seves disculpes.
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Novena. El secretari de la corporació en data 29/05/2017 ha emès informe favorable a
elevar  a  acord de la  Junta  de Govern  Local  la  proposta  de resolució  emesa per  la
instructora. 

2. FONAMENTS DE DRET 

Primer. S’han seguit tots el tràmits prevists a la legislació vigent, havent-se practicat
tota la prova, inclosa la sol·licitada per l’expedientat a la contestació del plec de càrrecs.

Segon.  De tota la prova es desprèn que els fets són constitutius d’una falta disciplinària
de caràcter lleu tipificada a l’article 139 c) del LFPCAIB: La incorrecció amb qualsevol
persona amb la qual es relacioni en l’exercici de les seves funcions.

Tercer. L’article 141.3 de la LFPCAIB estableix que per la comissió d’una falta lleu es pot
imposar la sanció de suspensió de funcions o retribucions per un període d’un a deu dies
o bé, segons l’apartat b) del mateix article, l’amonestació.  Així mateix, s’han tengut en
compte els criteris de graduació de faltes i de sancions establerts a l’article 142:

a) La intencionalitat. 
b) La pertorbació del servei. 
c) Els danys produïts a l’administració o a la ciutadania. 
d) La participació en la comissió o en l’omissió.
e) L’abús d’autoritat. 
f) La reiteració. 

A la vista dels antecedents i fonamentació apuntada, per unanimitat s’adopta el següent
acord:

Únic.  Imposar una SANCIÓ d’AMONESTACIÓ al Sr. MOT, titular de l’expedient
disciplinari incoat per Decret de Batlia núm. 151/2017, de 19 de gener.

Fora de l’ordre del  dia  i  després  de la  preceptiva declaració  unànime d’urgència,
s’acorda per unanimitat encarregar al Servei de Prevenció de l’Ajuntament de Llucmajor
la realització de les actuacions necessàries per sotmetre a tribunal mèdic al policia local,
Sr. AMB, atesa la seva incapacitat temporal de llarga durada.

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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