ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 17 /2019
Caràcter: ordinària
Data: 2 de maig de 2019
Horari: de les 8.30 a les 8.50 hores
Lloc: Casa consistorial (despatx del batle)
ASSISTENTS:
 Sr. Gregorio Estarellas Mas, batle
 Sr. Jaume J. Oliver Vallés
 Sra. Lucía Escribano Alés
 Sr. Jaume Tomàs Oliver
 Sr. Lluis Segura Seguí
 Sr. Bernadí Vives Cardona
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
ABSENTS:
 Sr. Miquel Àngel Serra Teruel
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 24 d’abril, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i s’aprova per
unanimitat.
CONVOCATÒRIA I BASES D’UNA BORSA DE TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
A continuació es veu l’expedient relatiu a l’aprovació de la convocatòria i bases de les
proves selectives per a la creació mitjançant oposició, d’una borsa de personal funcionari
interí tècnic d’administració general.
Atès que per aquest Ajuntament es va ordenar la incoació d'expedient per a la creació d'una
borsa de personal funcionari interí tècnic d’administració general per a posteriors
nomenaments com a personal funcionari interí amb la finalitat de cobrir tant vacants com
substitucions transitòries dels seus titulars o altres necessitats temporals.
Atès que la proposta ha estat objecte de negociació a la mesa general de negociació del
personal funcionari amb les organitzacions sindicals més representatives el dia 4 d’abril de
2019 per aplicació del que disposa l'article 37.1.c) del 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,
d’ara endavant TREBEP, amb acord sindical.
Atès que l'aprovació de la present convocatòria i Bases correspon a la junta de Govern per
haver-se delegat mitjançant resolució d'Ajuntament núm. 2018000621 de dia 20 de febrer de
2018 (BOIB núm. 26 de 27 de febrer de 2018).
En conseqüència, de conformitat amb l'informe de la Tècnic de Funció Pública de dia 9
d’abril de 2019 i a la vista dels antecedents i fonaments que precedeixen, se sotmet el fons
de l’assumpte a votació i amb 5 vots a favor i 1 abstenció del Sr. Lluís Segura, per majoria
s’adopta el següent acord:
Primer.- Aprovar la convocatòria de les proves selectives per a la creació, mitjançant
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oposició, d'una borsa de personal funcionari interí tècnic d’administració general de l' Escala
d'Administració General, classe superior, del Grup A, Subgrup A1, per a posteriors
nomenaments com a personal funcionari interí.
Segon.- Aprovar les Bases que han de regir la present convocatòria i que figuren en
el document Annex al present Acord.
Tercer .- Publicar un Edicte amb el contingut del present acord en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament de Llucmajor, 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 A LA PROVISIÓ EN COMISSIÓ DE SERVEIS DEL LLOC
DE CAP DE SERVEI DE RRHH
Tot segui es veu l’expedient relatiu a l’aprovació de la convocatòria i bases per a la provisió
temporal, en comissió de servei d’atribució temporal de funcions, per dur a terme les
funcions del lloc F90090005 Cap de servei de recursos humans.
Atès que dia 10 de desembre de 2019 va finalitzar la comissió de serveis de la Sra. Alicia
Blanco Moncayo, la qual ocupava provisionalment el lloc de treball de cap de serveis de
recursos humans (F90090005).
Atès que la mancança de personal al Servei de Recursos Humans per atendre les funcions
pròpies del lloc de cap de serveis de recursos humans es pot resoldre mitjançant una
comissió de serveis per l’atribució temporal de funcions amb el personal adscrit a l’Àrea de
Recursos Humans.
Atès l’informe emès per la TAG de Funció Pública amb data 29 d’abril de 2019, relatiu al
trasllat forçós i temporal de funcionaris per necessitats del servei, mitjançant la comissió de
serveis d’atribució temporal de funcions.
Atès que els articles 88 i següents de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, preveu que en casos excepcionals i pel temps
indispensable, a la vista de les raons o justificacions que la motiven, pot acordar-se
l'atribució temporal de funcions pròpies del seu cos, escala o especialitat, de forma parcial o
total, al personal funcionari, interí o de carrera, sempre que es compleixin els requisits
legalment exigits.
Atès que l’article 88.3 exigeix que en una fase prèvia es realitzi una convocatòria amb
tramitació urgent perquè pugui presentar-se el personal funcionari de carrera que vulgui ser
adjudicatari de l'atribució temporal de funcions.
En conseqüència se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 5 vots a favor i 1 abstenció
del Sr. Lluís Segura, per majoria s’adopta el següent acord:
Primer.- Convocar la provisió temporal en comissió de serveis d’atribució temporal
de funcions per dur a terme les funcions del lloc F90090005 cap de servei de Recursos
Humans.
Segon.- Aprovar, en els propis termes que es redacten a l’expedient, les bases que
han de regir el procediment per a l'adjudicació voluntària d’aquesta comissió de serveis
d'atribució temporal de funcions.
ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
S’assessora al batle en assumptes de la seva competència.
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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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