ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm.: 06/2017
Caràcter: ordinària
Data: 15 de març de 2017
Horari: de 13.30 a 15.15 hores
Lloc: Casa Consistorial (despatx del batle)
ASSISTENTS:
- Sr. Bernadí Vives Cardona, batle
- Sr. Jaume J. Oliver Vallés
- Sr. Gori Estarellas Mas
- Sra. Lucia Escribano Alés
- Sr. Jaume Tomàs Oliver
- Sr. Miquel Angel Serra Teruel
- Sra. Adelina Gutiérrez Bonet
- Sra. Catalina Munar Miquel, interventora
- i Marc Rigo Manresa, secretari.
ABSENTS:
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió comença amb l’examen de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, del
passat dia 2 de març de 2017, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.
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,
el Sr. Gregori Estarellas comenta que fa poc es van rectificar diversos acords d’aquesta
Junta de Govern Local amb els que s’havien concedit comissions de servei sense termini
a tres membres de la Policia Local (una de subinspector i dues d’oficial), i que ara s’han
establert per a uns terminis concrets que aviat finalitzaran, considera necessari
prorrogar les esmentades comissions de servei, ja que, de no fer-ho, el servei se’n
ressentiria. En aquest sentit, s’assessora el batle en el sentit que encarregui al
Departament de Recursos Humans la realització de les gestions pertinents amb les
persones interessades, per tal que es puguin prorrogar dites comissions de servei abans
que finalitzin.
PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes la interventora exposa que ha emès l’informe II-A2017-012, de 6 de març, amb el que s’oposa a la continuació del pagament de despeses
derivades del Conveni amb l’Empresa Municipal de Transports de Palma, en virtut del
qual a l’exercici 2016 s’han pagat 147.939,81 € en concepte de bonificació del transport
urbà a la ciutat de Palma. L’objecció es formula en base a la manca de competència per
prestar aquest servei, i en base a la manca de contracte i perquè els convenis sobre els
que se sustenta la despesa no van ser aprovats per cap òrgan de l’Ajuntament ni van
ser objecte de cap fiscalització prèvia.
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Els reunits es donen per assabentats, i s’acorda realitzar les gestions pertinents per
cercar alternatives que permetin mantenir aquestes bonificacions del transport públic
urbà als ciutadans de Llucmajor que es desplacen a la capital.
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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