
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 36/2019
Caràcter: ordinària
Data: 2 d’octubre de 2019
Horari: de les 11 a les 11.40 hores
Lloc: Casa consistorial (despatx del batle)

ASSISTENTS:
 Sr. Eric Jareño Cifuentes, batle
 Sra. Noemí Getino Pérez
 Sr. Alexandro Gaffar
 Sr. Guillermo Roig Mascarò
 Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló
 Maties Veny Orell, interventor accidental
 i Marc Rigo Manresa, secretari.

ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sra. Maria del Pilar Bonet Escalera
 Sr. Simó Adrover Llompart
 Sr. Gabriel Rojo Rodríguez
 Sr. Ginés Sáez González
 Sr. Eloy Crusat Horrach

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 25 de setembre de 2019, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i 
s’aprova per unanimitat.

CREAR  UNA  BORSA  DE  TREBALL  EXTRAORDINÀRIA  D’AUXILIARS
ADMINISTRATIUS
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a la convocatòria i bases que han de regir les proves
selectives  per  a  la  creació,  mitjançant  oposició,  d’una  borsa  de  treball  extraordinària
d’auxiliars administratius/ives de l' Escala d'Administració General, Subescala Auxiliar, Grup
C, Subgrup C2, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí.

Atès que per aquest Ajuntament es va ordenar la incoació d'expedient per a la creació d’ una

borsa  d’  auxiliars  administratius/ives  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 per Acord de Junta de Govern Local de 8 d’agost de 2018 i 9 de gener de 2019,

respectivament, es varen constituir dues borses de funcionaris i funcionàries interins, del cos

d’auxiliar  administratiu,  grup  C,  subgrup  C2,  d’administració  general,  atès  que  les  dues

Plaça d'Espanya, 12 - 07620 Llucmajor Illes Balears Tel.: 971.66.00.50 Fax: 971.66.20.81 llucmajor@llucmajor.org 
c/ M. Antònia Salvà, 50 - 07600 s'Arenal Llucmajor Tel.: 971.44.10.71 Fax: 971.44.08.76

mailto:llucmajor@llucmajor.org


borses de treball vigent del cos d’auxiliar administratiu, grup C, subgrup C2, i que aquestes

es troben temporalment exhaurides. 

Atès que s’ha informat amb data 23 de setembre de 2019 a la mesa general de negociació

de personal funcionari que es tornaran a treure un nou procés selectiu per a la creació d’una

nova borsa d’auxiliars administratius amb unes bases més senzilles, que, en tot cas, tindrà

caràcter subsidiari a les borses anteriorment esmentades, que tindran caràcter de preferent. 

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  23  de

setembre 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, havent-se arribat a Acord. 

Atès que l'aprovació de la present convocatòria i Bases correspon a la junta de Govern per

haver-se delegat mitjançant resolució de Batlia núm. 2019002145 de dia 27 de juny de 2019.

En conseqüència, i a la vista dels antecedents i fonaments que precedeixen, se sotmet el
fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:

Primer.- Aprovar la convocatòria de les proves selectives per a la creació, mitjançant
oposició,  d’una  borsa de treball  extraordinària  d’auxiliars  administratius/ives  de l'  Escala
d'Administració  General,  Subescala  Auxiliar,  Grup  C,  Subgrup  C2,  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.

CREAR UNA BORSA DE TREBALL EXTRAORDINÀRIA DE JARDINER
Tot  seguit  es veu l’expedient  relatiu  a la  convocatòria  de les proves selectives  per  a la
creació, mitjançant oposició, d’una borsa extraordinària de personal laboral jardiner per a
posteriors contractacions com a personal laboral temporal.

Atès que per aquest Ajuntament es va ordenar la incoació d'expedient per a la creació d’ una
borsa extraordinària de personal laboral jardiner per a cobrir les necessitats que produeixin a
la corporació per mitjà de contractacions laborals temporals.

Atès que la proposta ha estat objecte de negociació a la mesa general de negociació del
personal laboral amb les organitzacions sindicals més representatives el dia 27 de setembre
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, havent-se arribat a Acord per unanimitat.
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Atès que l'aprovació de la present convocatòria i Bases correspon a la junta de Govern per
haver-se delegat mitjançant resolució de Batlia núm. 2019002145 de dia 27 de juny de 2019.

En conseqüència,  de conformitat  amb l'informe de la Tècnic  de Funció Pública de dia 1
d’octubre de 2019 i a la vista dels antecedents i fonaments que precedeixen,se sotmet el
fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent Acord:

Primer.- Aprovar la convocatòria de les proves selectives per a la creació, mitjançant
oposició,  d’una  borsa  extraordinària  de  personal  laboral  jardiner  per  a  posteriors
contractacions com a personal laboral temporal.

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.

CREAR UNA BORSA DE TREBALL EXTRAORDINÀRIA D’OFICIAL PRIMERA
A continuació es veu l’expedient relatiu a la  convocatòria de les proves selectives per a la
creació, mitjançant concurs-oposició, d’una borsa extraordinària de personal laboral d’oficial
primera per a posteriors contractacions com a personal laboral temporal.

Atès que per aquest Ajuntament es va ordenar la incoació d'expedient per a la creació d’ una
borsa extraordinària de personal laboral d’oficial  primera per a cobrir  les necessitats que
produeixin a la corporació per mitjà de contractacions laborals temporals.

Atès que la proposta ha estat objecte de negociació a la mesa general de negociació del
personal laboral amb les organitzacions sindicals més representatives el dia 27 de setembre
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, havent-se arribat a Acord per unanimitat.

Atès que l'aprovació de la present convocatòria i Bases correspon a la junta de Govern per
haver-se delegat mitjançant resolució de Batlia núm. 2019002145 de dia 27 de juny de 2019.

En conseqüència,  de conformitat  amb l'informe de la Tècnic  de Funció Pública de dia 9
d’agost de 2019 i a la vista dels antecedents i fonaments que precedeixen, se sotmet el fons
de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:

Primer.- Aprovar la convocatòria de les proves selectives per a la creació, mitjançant
concurs-oposició,  d’una  borsa  extraordinària  de  personal  laboral  d’oficial  primera  per  a
posteriors contractacions com a personal laboral temporal.

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.

CREAR UNA BORSA DE TREBALL EXTRAORDINÀRIA D’OFICIAL SEGONA
Tot  seguit  es veu l’expedient  relatiu  a  la  convocatòria  de les proves selectives per  a la
creació, mitjançant oposició, d’una borsa extraordinària de personal laboral d’oficial segona
per a posteriors contractacions com a personal laboral temporal.
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Atès que per aquest Ajuntament es va ordenar la incoació d'expedient per a la creació d’una
borsa extraordinària de personal laboral d’oficial  segona per a cobrir  les necessitats que
produeixin a la corporació per mitjà de contractacions laborals temporals.

Atès que la proposta ha estat objecte de negociació a la mesa general de negociació del
personal laboral amb les organitzacions sindicals més representatives el dia 27 de setembre
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, havent-se arribat a Acord per unanimitat.

Atès que l'aprovació de la present convocatòria i Bases correspon a la junta de Govern per
haver-se delegat mitjançant resolució de Batlia núm. 2019002145 de dia 27 de juny de 2019.

En conseqüència, de conformitat amb l'informe de la Tècnic de Funció Pública de dia 30
d’agost de 2019 i a la vista dels antecedents i fonaments que precedeixen, se sotmet el fons
de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:

Primer.- Aprovar la convocatòria de les proves selectives per a la creació, mitjançant
oposició,  d’una borsa extraordinària de personal  laboral  d’oficial  segona per a  posteriors
contractacions com a personal laboral temporal.

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.

CREAR  UNA  BORSA  DE  TREBALL  EXTRAORDINÀRIA  DE  PERSONAL  LABORAL
D’OFICIS MÚLTIPLES
A continuació es veu l’expedient relatiu a la convocatòria de les proves selectives per a la
creació, mitjançant oposició, d’una borsa extraordinària de personal laboral d’oficis múltiples
per a posteriors contractacions com a personal laboral temporal.

Atès que per aquest Ajuntament es va ordenar la incoació d'expedient per a la creació d’ una
borsa extraordinària de personal laboral d’oficis múltiples per a cobrir les necessitats que
produeixin a la corporació per mitjà de contractacions laborals temporals.

Atès que la proposta ha estat objecte de negociació a la mesa general de negociació del
personal laboral amb les organitzacions sindicals més representatives el dia 27 de setembre
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, havent-se arribat a Acord per unanimitat.

Atès que l'aprovació de la present convocatòria i Bases correspon a la junta de Govern per
haver-se delegat mitjançant resolució de Batlia núm. 2019002145 de dia 27 de juny de 2019.

En conseqüència, de conformitat amb l'informe de la Tècnic de Funció Pública de dia 30
d’agost de 2019 i a la vista dels antecedents i fonaments que precedeixen, se sotmet el fons
de l’assumpte a votació i per unanimitat 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 extraordinària de personal laboral d’oficis múltiples per a  posteriors
contractacions com a personal laboral temporal.

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.

Fora de l’ordre del dia,  i després de la preceptiva declaració unànime d’urgència, es veu
l’expedient relatiu a la determinació dels locals i espais de propaganda electoral amb motiu
de les eleccions generals del proper 10 de novembre.

La Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, estableixen l’obligació
dels  ajuntaments  de  reservar  llocs  especials  gratuïts  per  a  la  col·locació  de  cartells  i
pancartes de propaganda electoral, i també la determinació de locals oficials i espais públics
per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral. 

Una vegada obert el torn d’intervencions, el batle comenta que s’ha valorat la proposta dels
regidors de Llibertat Llucmajor d’introduir  canvis en els llocs que s’habiliten per col·locar
propaganda  electoral,  però  com  que  creu  que  també  és  necessari  dur  a  terme canvis
respecte dels locals on s’ubiquen els col·legis electorals, és partidari de mantenir el que hi
ha  hagut  fins  ara,  i  una  vegada  superades  les  eleccions  generals  del  proper  mes  de
novembre, iniciar amb tranquil·litat els tràmits per abordar tots els canvis a la vegada, i que
estiguin fets amb prou antelació de cara a la propera convocatòria electoral. 

El Sr. Alexandro Gaffar creu que els canvis que havien proposat respecte de la col·locació
de propaganda es podrien implementar ara perfectament, i després escometre els canvis
que afecten els col·legis electorals, una vegada passades les eleccions del novembre. 

Una vegada acabades les intervencions, se sotmet a votació la proposta de mantenir els
espais i locals existents a les anteriors convocatòries electorals, i amb 4 vots a favor (batle,
F.  Lascolas,  N.  Getino,  i  G.  Roig)  i  1 vot  en contra (A.  Gaffar),  per majoria  s’adopta el
següent acord: 

Primer.  Reservar  per  a  la  realització  gratuïta  d’actes  de campanya electoral,  els
següents locals i espais públics:

 IES Llucmajor, edifici tancat ubicat al C/ Gràcia, 73. Es podrà utilitzar tots els dies
a partir de les 19 hores. 

 CEIP s’Algar, edifici tancat ubicat al C/ Sant Bartomeu, 28, de s’Arenal. Es podrà
utilitzar tots els dies a partir de les 19 hores.

 CEIP Son Verí, edifici tancat situat al C/ Dragonera, 17, de s’Arenal. Es podrà
utilitzar tots els dies a partir de les 19 hores.

 Camp Municipal d’Esports de Llucmajor,  zona poliesportiva exclòs el  camp de
gespa, espai obert situat al C/ Mateu Monserrat. 

 Camp Municipal  d’Esports  de s’Arenal,  zona poliesportiva,  exclòs  el  camp de
gespa, espai obert situat a l’antiga carretera de Cala Blava. Es pot utilitzar tots els
dies. 

 Plaça de Joan de Borbó, de Badia Gran. 
 Plaça sense nom, davant el poliesportiu de Badia Blava. 
Segon. Determinar  els  següents  llocs  especials  per  a  la  col·locació  gratuïta  de

cartells, en cartelleres de 2,5 x 1,5 m (3,75 m2) 
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7 cartelleres de peu a la plaça d’Espanya.
4 cartelleres de peu a la plaça Major, de s’Arenal.
4 cartelleres de peu a la plaça de Joan de Borbó, de Badia Gran.
4 cartelleres de peu a la plaça sense nom, davant el poliesportiu de Badia Blava. 
2 cartelleres de peu a una franja del parc públic s’Arenal Park. 
2 cartelleres de peu a la plaça Sabater/ Bisbe Taixequet.
3 cartelleres de peu a la plaça Reina Maria Cristina, de s’Arenal.
Faroles de les rondes de Migjorn, de Ponent, i de Carles V, a Llucmajor.
Faroles de l’avinguda Miramar i del C/ Sant Bartomeu, de s’Arenal.  

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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