ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm.: 08/2017
Caràcter: ordinària
Data: 12 d’abril de 2017
Horari: de 13.30 a 14.10 hores
Lloc: Casa Consistorial (despatx del batle)
ASSISTENTS:
- Sr. Bernadí Vives Cardona, batle
- Sr. Jaume J. Oliver Vallés
- Sra. Lucia Escribano Alés
- Sr. Jaume Tomàs Oliver
- Sr. Miquel Angel Serra Teruel
- i Marc Rigo Manresa, secretari.
ABSENTS:
- Sr. Gori Estarellas Mas
- Sra. Adelina Gutiérrez Bonet
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 29 de març de 2017, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.
CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE LLUCMAJOR
Tot seguit es veu el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i
l’Associació Animalista de Llucmajor, per realitzar actuacions relacionades amb el control
ètic de les colònies felines i la millora del benestar dels animals de companyia al
municipi i per unanimitat s’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar, en els mateixos termes en què es redacta a l’expedient, el
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i l’Associació Animalista de
Llucmajor.
Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per a l’execució del
present acord.
RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 1.188/2017
Seguidament es veu el Decret Núm. 1.188/2017, de 31 de març, amb el que es va
prorrogar la comissió de serveis per una plaça del subinspector de la Policia Local i per
unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Ratificar el Decret 1.188/2017, de 31 de març, pel qual es va prorrogar
pel termini d’un any, amb efectes de dia 01/04/2017, la pròrroga de la comissió de
serveis concedida al Sr. ACG, per ocupar el següent lloc de treball:
ÀREA: CONVIVÈNCIA CIUTADANA I POLICIA (POL)
ÒRGAN: ÀREA DE SEGURETAT (POL004)
UNITAT: UNITAT DE SEGURETAT I PROXIMITAT (POL0040009)
LLOC DE TREBALL: SUBINSPECTOR
F180003
COMP. ESPECÍFIC: 23 NIVELL COMP. DE DESTINACIÓ: 22
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atès que s’ha justificat des de la Prefectura la necessitat de concedir dita pròrroga.
Segon. Notificar el present acord a l’interessat, a la Prefectura de la Policia Local
i al Departament de Recursos Humans.
RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 1.229/2017
Seguidament es veu el Decret Núm. 1.229/2017, de 5 d’abril, amb el que
prorrogar la comissió de serveis per una plaça d’oficial de la Policia Local
unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Ratificar el Decret Núm. 1.229/2017, de 5 d’abril, amb el que
prorrogar pel termini d’un any, amb efectes de dia 10/04/2017, la pròrroga
comissió de serveis concedida al Sr. ABG, per ocupar el següent lloc de treball:

es va
i per
es va
de la

ÀREA: CONVIVÈNCIA CIUTADANA I POLICIA (POL)
ÒRGAN: ÀREA DE SEGURETAT (POL004)
UNITAT: S/P UNITAT DE SEGURETAT I PROXIMITAT (POL0040011)
LLOC DE TREBALL: OFICIAL POLICIA LOCAL
F90150012
COMP. ESPECÍFIC: 8 NIVELL COMP. DE DESTINACIÓ: 20

atès que s’ha justificat des de la Prefectura la necessitat de concedir dita pròrroga.
Segon: Informar l’interessat que el nivell del Complement de destinació associat
a aquest lloc de treball, que anteriorment era el nivell 21, ha passat a ser un nivell 20
com a conseqüència de la modificació de la Relació de Llocs de Treball. Aquesta
diferència de nivells es retribuirà en forma de Complement Personal Transitori.
Tercer. Notificar la present resolució a l’interessat, a la Prefectura de la Policia
Local i al Departament de Recursos Humans.
RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 1.235/2017
Seguidament es veu el Decret Núm. 1.235/2017, de 5 d’abril, amb el que
prorrogar la comissió de serveis per una plaça d’oficial de la Policia Local
unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Ratificar el Decret. Núm. 1.235/2017, de 5 d’abril, amb el que
prorrogar pel termini d’un any, amb efectes de dia 10/04/2017, la pròrroga
comissió de serveis concedida al Sr. BTN, per ocupar el següent lloc de treball:

es va
i per
es va
de la

ÀREA: CONVIVÈNCIA CIUTADANA I POLICIA (POL)
ÒRGAN: UNITAT DE SUPORT (POL006)
UNITAT: BASE (POL0060001)
LLOC DE TREBALL: OFICIAL POLICIA LOCAL
F90150012
COMP. ESPECÍFIC: 8 NIVELL COMP. DE DESTINACIÓ: 20

atès que s’ha justificat des de la Prefectura la necessitat de concedir dita pròrroga.
Segon: Informar l’interessat que el nivell del Complement de destinació associat
a aquest lloc de treball, que anteriorment era el nivell 21, ha passat a ser un nivell 20
com a conseqüència de la modificació de la Relació de Llocs de Treball. Aquesta
diferència de nivells es retribuirà en forma de Complement Personal Transitori.
Tercer. Notificar la present resolució a l’interessat, a la Prefectura de la Policia
Local i al Departament de Recursos Humans.
DONAR COMPTE D’UNA PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE ENERGIA NUCLEAR
Tot seguit es dóna compta del certificat acreditatiu de la Proposició no de llei RGE núm.
2476/17, relativa a no a l’energia nuclear, adoptada en la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial del Parlament de les Illes Balears i els membres presents de la
Junta de Govern es donen per assabentats.
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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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