ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 18/2017
Caràcter: ordinària
Data: 5 de juliol de 2017
Horari: de 9.30 a 10.40 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
 Sr. Lluis Segura Seguí
 Sra. Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
ASSISTENTS NO MEMBRES:
- Sr. Bartomeu Tugores Vicens
- Sra. Francisca Almagro Peset
- Sra. Maria Barceló Calviño
- Sra. Maria Antònia Gil Clar
ABSENTS:
 Sra. Lucia Escribano Alés i Sr. Miquel Àngel Serra Teruel excusen la seva
assistència per tenir una reunió a la Conselleria de Turisme.
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 28 de juny de 2017, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i s’aprova
per assentiment.
REINTEGRACIÓ DE RETRIBUCIONS INDEGUDES
Tot seguit es veu l’expedient relatiu al reintegrament de retribucions indegudes per error
de càlcul, d’acord amb l’informe d’Intervenció de data 4/07/17.
Fonaments de dret
L'abonament incorrecte de triennis al personal funcionari i laboral a través de la nòmina
suposa, per regla general, un error de càlcul, resultant que l'article 109 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
públiques (LPAC), estableix que els errors materials, de fet o aritmètics, existents en els
seus actes poden ser rectificats, d'ofici o a instància dels interessats, en qualsevol
moment.
El termini que disposa l'Ajuntament per reclamar serà de 4 anys, per aplicació de l'art.
15 de la Llei general tributària (LGT). A més, l'article 77 de la LGT estableix, respecte
dels pagaments indeguts i altres reintegraments, que:
"1. A l'efecte d'aquesta Llei s'entén per pagament indegut el que es realitza per error
material, aritmètic o de fet, en favor de persona en qui no concorri cap dret de cobrament
enfront de l'Administració pel que fa a aquest pagament o en quantia que excedeix de la
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consignada en l'acte o document que va reconèixer el dret del creditor.
2. El perceptor d'un pagament indegut total o parcial queda obligat a la seva restitució.
L'òrgan que hagi comès l'error que va originar el pagament indegut, disposarà immediatament,
d'ofici, la restitució de les quantitats indegudament pagades conforme als procediments
reglamentàriament establerts i, a falta de procediment específic, conformement al que estableixi
el ministre d'Hisenda i Administracions Públiques o el d'Ocupació i Seguretat Social en l'àmbit de
la Seguretat Social.
3. La revisió dels actes dels quals es derivin reintegraments diferents als corresponents
als pagaments indeguts al fet que es refereix l'apartat 1 anterior es realitzarà d'acord amb els
procediments de revisió d'ofici d'actes nuls o anul·lables, prevists en la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o de conformitat amb els procediments específics de reintegrament establerts en les
normes reguladores dels diferents ingressos, segons la causa que determini la seva invalidesa.
L'efectivitat dels ingressos per reintegrament se sotmetrà a l'establert en el Capítol II del Títol I
d'aquesta Llei.
4. A més de l'establert per la normativa reguladora dels diferents reintegraments, el
reintegrament de pagaments indeguts o declarats invàlids conformement a l'establert a l'apartat
anterior reportarà l'interès previst en l'article 17 d'aquesta Llei, des del moment en què es va
produir el pagament fins avui en què s'acordi la procedència del reintegrament, o, si escau, fins
avui que el perceptor procedeixi a la devolució voluntària dels fons percebuts sense el previ
requeriment de l'Administració.
El que es disposa en el paràgraf anterior resultarà també d'aplicació en els casos en els quals
procedeixi el reintegrament de les quantitats percebudes de la Hisenda Pública estatal per haver
incomplit el perceptor dels fons les condicions establertes per al seu lliurament o per no haver-se
justificat correctament el seu compliment".

Atès que no hi ha intervencions sobre el fons de l’assumpte, i a la vista de l’informe
emès per Intervenció, la Junta de Govern Local adopta per unanimitat el següent acord:
Primer. Requerir al Servei de Recursos Humans l’emissió d'informe amb la
quantificació i el motiu de l'error del pagament, i proposar la incoació de l'expedient de
reintegrament.
Segon. Incoar, a partir de l’informe del punt anterior i d’acord amb el que
estableix l’informe d’Intervenció, el corresponent expedient de reintegrament, i tramitarlo d’acord amb la normativa aplicable.
A continuació el batle decideix canviar l’ordre del dia, i el punt núm. 7 es passa al tercer.
CRITERIS D’ACTUACIÓ PER ADJUDICAR COMISSIONS DE SERVEI
Tot seguit es veu l’expedient relatiu als criteris d’actuació per adjudicar comissions de
servei per cobrir llocs policials de l’Ajuntament de Llucmajor i la proposta.
Antecedents
Atès que per Providència de Batlia de dia 1 de juny de 2017 es va ordenar la incoació
d'expedient per aprovar uns criteris d'actuació genèrics per adjudicar comissions de
serveis per cobrir llocs policials d'aquest Ajuntament.
Atesa l'existència d'una sobrecàrrega de serveis policials en aquest municipi, així com la
regulació de la comissió de serveis ordinària voluntària que es regula a l'article 82 de la
Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
Atès que s'ha dut a terme la preceptiva negociació sindical, havent-se aprovat per
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unanimitat a la Mesa General de Funcionaris.
NORMATIVA APLICABLE
 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPAC). Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local (TRRL).
 Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP).
 Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament
General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat i
de Provisió de Llocs de Treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils
de l'Administració General de l'Estat.
 Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears (LMRLIB).
 Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de
les Illes Balears (LFPIB).
 Llei 4/2013, de 17 de juliol de Coordinació de les Policies Locals de les Illes
Balears (LCPLIB).
 Decret del Govern Balear 28/2015, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el
Reglament Marc de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears.
En conseqüència, i a la vista dels antecedents i fonaments que precedeixen, així com de
conformitat amb l'Informe de la Secretaria General, i atesos l'article 78 del TREBEP, i
l'article 82 de la LFPIB, així com la Resolució de l'Ajuntament núm. 2016002715 de dia
21 d'octubre de 2016 de delegació de competències a la Junta de Govern Local, i atès
que no hi ha intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat
s’adopta el següent acord:
Primer. Aprovar els criteris d'actuació genèrics per adjudicar comissions de
serveis per cobrir llocs policials d'aquest Ajuntament i que figuren a continuació.
Segon. Donar trasllat del present acord a Prefectura i al Servei de Recursos
Humans.
Tercer. Donar compte del present acord a l'Ajuntament Ple en la primera sessió
que es dugui a terme.
CONVOCATÒRIA I BASES PER COBRIR UN LLOC D’INSPECTOR/A EN CAP
Seguidament es veu l’expedient sobre la convocatòria i bases per a la cobertura, en
comissió de serveis/adscripció provisional, d’un lloc d’inspector/a en cap de la Policia
Local de l’Ajuntament de Llucmajor i la proposta.
Antecedents
Atès que per Providència de Batlia de dia 1 de juny de 2017 es va ordenar la incoació
d'expedient per a proveir temporalment el lloc de treball d'inspector/a cap de la Policia
Local, mitjançant comissió de serveis per lliure designació.
Atès que, en els casos en què hi hagi una elevada responsabilitat o es requereixi una
confiança personal per exercir les funcions, com és el cas que ens ocupa en tractar del
lloc d'inspector/a en cap, podrà utilitzar-se la lliure designació de forma excepcional,
d'acord determina l'article 39 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les

3

policies locals de les Illes Balears.
Normativa aplicable
 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPAC).
 Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL).
 Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP).
 Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament General
d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat i de Provisió
de Llocs de Treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de
l'Administració General de l'Estat.
 Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
(LMRLIB).
 Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears (LFPIB).
 Llei 4/2013, de 17 de juliol de Coordinació de les Policies Locals de les Illes
Balears (LCPLIB).
 Decret del Govern Balear 28/2015, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament
Marc de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears.
En conseqüència, a la vista dels antecedents i fonaments que precedeixen, així com de
conformitat amb l'Informe de la Secretaria General, i atesos l'article 80 del TREBEP, i
l'article 22 de la LFPIB, així com la Resolució d'Ajuntament núm. 2016002715 de dia 21
d'octubre de 2016, delegació de competències a la Junta de Govern Local, i atès que no
hi ha intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el
següent acord:
Primer. Aprovar la convocatòria d’una comissió de serveis per proveir el lloc
d’INSPECTOR/A EN CAP: F90110001, pel sistema de lliure designació, la cobertura
provisional del qual és urgent i inajornable, i que té les següents característiques:
Unitat: PREFECTURA
Lloc: F90110001
INSPECTOR/A EN CAP
CD: 26
CE: 27 (37.218,58 eur. anuals)
FP: Lliure designació
Grup: A2
TJ: Jornada general
TH: Horari de policia
Escala: Administració especial, subescala serveis especials, escala executiva del
cos de policia local: inspector.
Nivell de català: B2
Funcions:
1. Exigir a tots els subordinats el compliment dels seus deures.
2. Elaborar la memòria anual del cos de policia local.
3. Elevar a Batlia els informes que, referent al funcionament i organització
dels serveis, estimi pertinent o li siguin requerits.
4. Proposar al batle l’inici de procediments disciplinaris als membres del cos,
quan la seva actuació ho requereixi.
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5. Proposar al batle la concessió de distincions que el personal del cos en
sigui mereixedor.
6. Proposar al batle o al tinent de batle responsable la cobertura de places
d’especialitat.
7. Elevar a Batlia les propostes de formació del personal del cos.
8. Formar part dels òrgans col·legials que se determinin reglamentàriament,
en representació del cos de policia local.
9. Acompanyar la corporació en els actes públics en els quals assisteixi i en
sigui requerit a l’efecte.
10. Representar el cos de policia local.
Segon. Aprovar les bases que han de regir la present convocatòria i que figuren
a continuació.
Tercer. Publicar un edicte amb el contingut del present acord en el tauler
d'anuncis de l'Ajuntament, a la seva pàgina web i al BOIB.
Quart. Donar compte del present acord a l'Ajuntament Ple en la primera sessió
que es dugui a terme.
CONVOCATÒRIA I BASES PER COBRIR UN LLOC DE POLICIA
Tot seguit es veu l’expedient sobre la convocatòria i bases per a la cobertura, en
comissió de servei/adscripció provisional, d’un lloc de policia de l’àrea de convivència
ciutadana i policia de l’Ajuntament de Llucmajor i la proposta.
Antecedents
Atès que per Provisió de Batlia de dia 1 de juny de 2017 es va ordenar la incoació
d'expedient per a proveir temporalment un lloc de treball de la Policia Local, mitjançant
comissió de serveis.
Atesa l'existència d'una sobrecàrrega de serveis policials en aquest municipi, així com la
regulació de la Comissió de Serveis ordinària voluntària que es regula a l'article 82 de la
Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
Normativa aplicable
 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPAC).
 Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL).
 Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP).
 Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament General
d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat i de Provisió
de Llocs de Treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de
l'Administració General de l'Estat.
 Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
(LMRLIB).
 Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears (LFPIB).
 Llei 4/2013, de 17 de juliol de Coordinació de les Policies Locals de les Illes
Balears -LCPLIB-.
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Decret del Govern Balear 28/2015, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament
Marc de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears.

En conseqüència, a la vista dels antecedents i fonaments que precedeixen, així com de
conformitat amb l'Informe de la Secretaria General i atesos l'article 78 del TREBEP i
l'article 82 de la LFPIB, així com la Resolució de l'Ajuntament núm. 2016002715 de dia
21 d'octubre de 2016 delegació de competències a la Junta de Govern Local, i atès que
no hi ha intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat
s’adopta el següent acord:
Primer. Aprovar la convocatòria d’una comissió de serveis per proveir el lloc de
Policia local: F90160055 amb les següents característiques:
Unitat de suport/ base
Lloc: F90160055
POLICIA LOCAL
CD: 18
CE: 6 (13.928,74 eur. anuals)
FP: Concurs
ADM: Ajuntament de Llucmajor
GR: C1
TJ: Jornada general
TH: Horari de policia
Escales: Administració Especial, 3109- Policia Local.
Nivell de català: b2
Segon. Aprovar les bases que han de regir la present convocatòria i que figuren
a continuació.
Tercer. Publicar un edicte amb el contingut del present acord en el tauler
d'anuncis de l'Ajuntament i a la seva pàgina web.
Quart. Donar compte del present acord a l'Ajuntament Ple en la primera sessió
que es dugui a terme.
CONVOCATÒRIA I BASES PER COBRIR UN LLOC D’OFICIAL
A continuació es veu la proposta relativa a la convocatòria i bases per a la cobertura, en
comissió de serveis/adscripció provisional, d’un lloc d’oficial de l’àrea de convivència
ciutadana i policia de l’Ajuntament de Llucmajor i la proposta.
Antecedents
Atès que per Provisió de Batlia de dia 1 de juny de 2017 es va ordenar la incoació
d'expedient per a proveir temporalment el lloc de treball d’Oficial de la Policia Local,
mitjançant comissió de serveis.
Atesa l'existència d'una sobrecàrrega de serveis policials en aquest municipi, així com la
regulació de la Comissió de Serveis ordinària voluntària que es regula a l'article 82 de la
Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
Normativa aplicable
 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPAC).
 Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL).
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Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP).
Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament General
d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat i de Provisió
de Llocs de Treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de
l'Administració General de l'Estat.
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
(LMRLIB).
Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears (LFPIB).
Llei 4/2013, de 17 de juliol de Coordinació de les Policies Locals de les Illes
Balears (LCPLIB).
Decret del Govern Balear 28/2015, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament
Marc de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears.

En conseqüència, a la vista dels antecedents i fonaments que precedeixen, així com de
conformitat amb l'Informe de la Secretaria General i atesos l'article 78 del TREBEP, i
l'article 82 de la LFPIB, així com la Resolució de l'Ajuntament núm. 2016002715 de dia
21 d'octubre de 2016 delegació de competències a la Junta de Govern Local, i atès que
no hi ha intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat
s’adopta el següent acord:
Primer. Aprovar la convocatòria d’una comissió de serveis per proveir el lloc
d’oficial F90150001 amb les següents característiques:
Unitat SP/polivalent
Lloc: F90150001
OFICIAL POLICIA LOCAL
CD: 20
CE: 8 (17.485,72 eur. anuals)
FP: Concurs
ADM: Ajuntament de Llucmajor
GR: C1
TJ: Jornada general
TH: Horari de policia
Escales: Administració Especial, 3108- Oficial de Policia Local.
Nivell de català: B2
Segon. Aprovar les bases que han de regir la present convocatòria i que figuren
a continuació.
Tercer. Publicar un edicte amb el contingut del present acord en el tauler
d'anuncis de l'Ajuntament i a la seva pàgina web.
Quart. Donar compte del present acord a l'Ajuntament Ple en la primera sessió
que es dugui a terme.
CONVOCATÒRIA I BASES PER COBRIR UN LLOC DE SUBINSPERCTOR
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a la convocatòria i 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 i la proposta.
Antecedents
Atès que per Provisió de Batlia de dia 1 de juny de 2017 es va ordenar la incoació
d'expedient per a proveir temporalment el lloc de treball de Subinspector de la Policia
Local, mitjançant comissió de serveis.
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Atesa l'existència d'una sobrecàrrega de serveis policials en aquest municipi, així com la
regulació de la Comissió de Serveis ordinària voluntària que es regula a l'article 82 de la
Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
Normativa aplicable
 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL)
 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPAC).
 Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL).
 Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP).
 Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament General
d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat i de Provisió
de Llocs de Treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de
l'Administració General de l'Estat.
 Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
(LMRLIB).
 Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears (LFPIB).
 Llei 4/2013, de 17 de juliol de Coordinació de les Policies Locals de les Illes
Balears (LCPLIB).
 Decret del Govern Balear 28/2015, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament
Marc de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears.
En conseqüència, a la vista dels antecedents i fonaments que precedeixen, així com de
conformitat amb l'Informe de la Secretaria General i atesos l'article 78 del TREBEP i
l'article 82 de la LFPIB, així com la Resolució de l'Ajuntament núm. 2016002715 de dia
21 d'octubre de 2016 delegació de competències a la Junta de Govern Local, i atès que
no hi ha intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat
s’adopta el següent acord:
Primer. Aprovar la convocatòria d’una comissió de serveis per proveir el lloc de
Subinspector/a: F90180001 amb les següents característiques:
Unitat de seguretat viària
Lloc: F90180001
SUBINSPECTOR/A
CD: 22
CE: 23 (25.048,10 eur. anuals)
FP: Concurs
ADM: Ajuntament de Llucmajor
GR: A2
TJ: Jornada general
TH: Horari de policia
Escales: Administració Especial, 3107- Subinspector de Policia Local.
Nivell de català: B2
Segon. Aprovar les bases que han de regir la present convocatòria i que figuren
a continuació.
Tercer. Publicar un edicte amb el contingut del present acord en el tauler
d'anuncis de l'Ajuntament i a la seva pàgina web.

8

Quart. Donar compte de la present Resolució a l'Ajuntament Ple en la primera
sessió que es dugui a terme.
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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