ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 8/2018
Caràcter: ordinària
Data: 21 de febrer de 2018
Horari: de les 8.30 a les 9.10 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
 Sr. Bernadí Vives Cardona
 Sr. Miquel Àngel Serra Teruel
 Sra. Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
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 14 de febrer, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i s’aprova per
unanimitat.
XVI CONCURS DE FOTOGRAFIA “DIA INTERNACIONAL DE LES DONES”
Tot seguit es veuen les bases del XVI concurs de fotografia “Dia Internacional de les Dones”
i atès que no hi ha intervencions per unanimitat s’adopta el següent acord:
Únic. Aprovar, en els mateixos termes en què apareixen redactades les bases del XVI
concurs de fotografia “Dia Internacional de les Dones”
CONVENI AMB L’EDITORIAL MIC
Seguidament es decideix deixar aquest punt damunt la taula pendent d’un millor estudi.
APROVAR LA LLISTA I ADJUDICACIÓ DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS/ADSCRIPCIÓ
PROVISINAL D’UN LLOC DE POLICIA DE L’ÀREA DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA
Seguidament es decideix deixar aquest punt damunt la taula pendent d’un millor estudi.
APROVAR LA LLISTA I ADJUDICACIÓ DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS/ADSCRIPCIÓ
PROVISINAL D’UN LLOC DE SUBINSPECTOR DE L’ÀREA DE CONVIVÈNCIA
CIUTADANA
A continuació es veu l’expedient relatiu a l’aprovació de la llista i adjudicació de la Comissió
de Serveis/adscripció provisional d’un lloc de subinspector de l’àrea de convivència ciutadana
i policia de l’Ajuntament de Llucmajor i la proposta.
Atès que per aquest Ajuntament, en data 5 de juliol de 2017, es va aprovar la convocatòria i
les bases per a la cobertura, en comissió de serveis/adscripció provisional, d’un lloc de
subinspector de l’àrea de convivència ciutadana i policia de l’Ajuntament de Llucmajor.
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Una vegada desenvolupat el procés selectiu i vista la proposta definitiva de la comissió de
valoració amb data 30 de gener de 2018, i atès que no hi ha intervencions per unanimitat
s’adopta el següent acord:
PRIMER.- Aprovar la llista de personal funcionari de carrera amb reserva de lloc
titular:
ASPIRANT - DNI
78202949-M
43096545-L
43064950-A
43100158-K

PUNTUACIÓ
25,983
22,090
21,883
20,506

SEGON.- Adjudicar a l’aspirant amb DNI 78202949-M la comissió de serveis
voluntària per a la cobertura del lloc de subinspector (F90180001) de l’àrea de convivència
ciudadana i policia de l’Ajuntament de Llucmajor amb data d’efectes 1 de març de 2018.
TERCER.- Publicar el present Acord en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la seva
pàgina web.
QUART.- Contra aquesta Resolució podran els interessats interposar recurs
potestatiu de reposició davant aquest Ajuntament, en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
També podran interposar alternativament recurs contenciós-adminstratiu davant el Jutjat del
Contenciós-Administratiu amb seu a Palma de Mallorca, en el termini de dos mesos, de
conformitat amb el que estableixen els articles 30, 112.3 i 114.1 c) de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 10 i 46
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
En cas d’optar per la interposició del recurs de reposició no es podrà interposar un recurs
contenciós-administratiu fins que s’hagi notificat la resolució expressa del recurs de reposició
o hagi transcorregut un mes des de la seva interposició sense haver rebut la notificació, data
en que es podrà entrendre desestimat per silenci administratiu.
Tot això sense perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que estimin oportú.
APROVAR LA LLISTA I ADJUDICACIÓ DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS/ADSCRIPCIÓ
PROVISINAL D’UN LLOC D’OFICIAL DE L’ÀREA DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA
Seguidament es decideix deixar aquest punt damunt la taula pendent d’un millor estudi.
DESIGNAR INSTRUCTOR EN ELS EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATERIA DE
TRANSIT
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a la designació de l’instructor en els expedients
sancionadors en matèria de trànsit i la proposta.
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Antecedents de fet
1. D’ençà que aquest equip de govern es va fer càrrec de l’Ajuntament, es van assignar
al Sr. Gregorio Estarellas Mas les funcions d’instructor en els expedients sancionadors
en matèria de trànsit. No obstant això, atès que el Sr. Estarellas el passat dia 17 de
febrer va resultat elegit batle de Llucmajor, no pot continuar exercint dites funcions,
tota vegada que li correspon a ell, en qualitat de batle, la resolució dels esmentats
procediments, i la normativa aplicable exigeix una separació clara entra la part instructora i la part resolutòria en els expedients sancionadors.
2. La gestió administrativa dels esmentats expedients sancionadors forma part de les
funcions atribuïdes a l’Agència Tributària de les Illes Balears, en virtut del conveni de
col·laboració signat en el seu dia amb l’Ajuntament de Llucmajor.
3. Després de parlar de la qüestió amb l’inspector en cap de la Policia Local, es va convenir en la necessitat de designar per a dites funcions una persona que estigui estretament lligada a la seguretat vial.
Fonaments de dret
I.

II.
III.

L’article 64 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les Administracions públiques, estableix que l’acord d’iniciació en els procediments de
naturalesa sancionadora haurà de contenir, entre d’altres extrems, la identificació de
la persona que exerceixi les funcions d’instructor del procediment, amb indicació del
règim de recusació.
L’article 4.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
atribueix als municipis, entre d’altres, la potestat d’autoorganització.
Mitjançant el Decret 621/2018, de 20 de febrer, el batle ha delegat en la Junta de
Govern Local, entre d’altres, les atribucions en matèria de personal no expressament
atribuïdes a altres òrgans.

En conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta l’acord
següent:
Primer. Designar el Sr. B.R.C., oficial de la Policia Local, les funcions d’instructor en
els procediments sancionadors en matèria de trànsit.
Segon. Notificar el present acord a la persona designada, a la prefectura de la Policia
Local, i a l’Agència Tributària de les Illes Balears, als efectes pertinents.
ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
Ja dins el punt relatiu a l’assessorament al batle en assumptes de la seva competència, la
interventora explica que en motiu del canvi de batle es va efectuar l’arqueig per part de
Tresoreria, però es va detectar que tenia algunes mancances i no s’ha pogut firmar.
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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