ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 33/2018
Caràcter: ordinària
Data: 8 d’agost de 2018
Horari: 08.30 a 09.13 hores
Lloc: sala de juntes de l’edifici municipal del carrer de la Constitució, 6
ASSISTENTS:
 Sr. Gregorio Estarellas Mas, batle
 Sr. Jaume J. Oliver Vallés
 Sr. Bernadí Vives Cardona
 Sra. Lucía Escribano Alés
 Sr. Jaume Tomàs Oliver
 Sr. Lluis Segura Seguí
 Sr. Miquel Àngel Serra Teruel
 Sra. Marga Gelabert Puigserver, per delegació de la interventora, Catalina Munar
Miquel
 i Silvia Mayol Gómez, la secretària accidental.
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 1 d’agost, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i s’aprova per
unanimitat.
SOL·LICITUD RELATIVA AL NOMENAMENT D’UNA PERSONA D’UN BORSÍ
D’AUXILIARS
S’acorda deixar damunt la taula pendent d’un millor estudi la sol·licitud relativa al canvi
d’objecte de la borsa d’auxiliars administratius de l’any 2016 o que es declari nul el
nomenament de la persona número 1 de la llista i es faciliti la presa de possessió de la
persona reclamant.
SOL·LICITUD DE REINGRÉS AL SERVEI ACTIU DEL FUNCIONARI DE CARRERA
A.B.P.
S’acorda també deixar damunt la taula pendent d’un millor estudi la sol·licitud de reingrés al
servei actiu des d’una situació d’excedència del funcionari de carrera d’aquest Ajuntament,
Sr. A.B.P, titular d’una plaça de policia local, als efectes de sol·licitar un informe al Cap de la
Policia Local.
APROVAR
LA
CREACIÓ
D’UNA
BORSA
DE
TREBALL
D’AUXILIARS
ADMINISTRATIUS
El Sr. Jaume Tomàs Oliver posa de manifest que una de les aspirants va demanar revisió del
primer exercici i sembla que no va rebre resposta, la qual cosa es comprovarà. Degut a què
aquesta qüestió és independent de l’aprovació de la creació de la borsa, s’aprova per
unanimitat aquest punt de l’ordre del dia.
Així mateix, es deixa constat que les diferent regidories hauran de motivar la necessitat de
contractar auxiliars administratius.
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RESOLUCIÓ DELS EXPEDIENTS DISCIPLINARIS INCOATS CONTRA ELS POLICIES
LOCALS AMB CP 270010 I 270043
El Sr. Jaume Tomàs Oliver fa constar que hi ha un error de transcripció a la primera fulla
d’una de les propostes ja que el llinatge no es corresponia amb l’agent de la policia local.
Advertit aquest error, s’acorda la seva rectificació i s’aproven per unanimitat les dues
propostes.
Així mateix, es fa constar pel Sr. Batle que aquest expedient s’ha de notificar amb data
d’avui als interessats, amb caràcter urgent, ja que el procediment caduca l’endemà de la
data d’aquest acord.
APROVAR ELS PROJECTES D’EXECUCIÓ DE DUES OBRES
S’acorda per unanimitat l’aprovació dels projectes d’obres de «Reparació de voravies en el T.
M. De Llucmajor» i «Millora i condicionament de parcs infantils en el T. M. De Llucmajor»
ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
S’assessora al batle en assumptes de la seva competència.
PROPOSICIONS, PRECS I PREGUNTES
El Sr. Lluís Segura Seguí exposa que en data de 3 d’agost de 2018 s’ha rebut una petició per
part del grup musical «La abeja Maya, su hijo bastardo y la denostada imagen de su amigo
Willy» per realitzar un actuació amb motiu de les festes de Santa Càndida. S’exposa així
mateix que s’ha emès un informe per part de l’enginyer municipal en sentit desfavorable, ja
que s’hauria de demanar la llicència d’activitats amb l'antelació d’un mes. Es conclou que
parlaran amb el grup per acordar una alternativa.
Un cop acabats els assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretària accidental, estenc aquesta acta.
El batle

La Secretària acctal.
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