ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 10/2020
Caràcter: ordinària
Data: 4 de març de 2020
Horari: de les 11.45 a les 12 hores
Lloc: Casa consistorial (despatx del batle)
ASSISTENTS:
 Sr. Eric Jareño Cifuentes, batle
 Sra. Noemí Getino Pérez
 Sr. Alexandro Gaffar
 Sr. Guillermo Roig Mascaro
 Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló
 Catalina Munar Miquel, interventora
 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
 Sr. Raúl Domínguez Martín
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 26 de febrer de 2020, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per assentiment.
PRÒRROGA DEL NOMENAMENT EN COMISSIÓ DE SERVEIS D’UN CAP DE SERVEIS
JURÍDICS
L'Ajuntament de Llucmajor, mitjançant acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió
de dia 19 de desembre de 2018, va aprovar la convocatòria d'una comissió de serveis per
proveir el lloc F9008001, corresponent al cap de serveis jurídics de la Unitat de la Secretaria
General Tècnica. Les Bases se publicaren en el BOIB núm. 160, de 22 de desembre.
Atès l' Acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de dia 6 de març de 2019, pel qual es
va nomenar en comissió de serveis a la Sra. Silvia Mayol Gómez amb NIF 43135674-W com
a Cap dels serveis jurídics de la Secretaria general tècnica de L'ajuntament de Llucmajor.
Atès la base segona de la Resolució de convocatòria i bases de la comissió de serveis del
lloc de Cap de serveis jurídics, la comissió de serveis tendrà caràcter temporal i finalitzarà
en el termini d’un any. No obstant això, i en el cas de no haver tingut lloc la provisió definitiva
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en aquest termini i si no consta informe de l’òrgan competent en contra, es podrà prorrogar
per un altre any.
En data 21 de febrer de 2020 la Direcció General de Funció Pública i Administracions
Públiques de la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització, d’acord amb la
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball ha donat la seva conformitat perquè es
pugui dur a terme la pròrroga de la comissió de serveis de la Sr. Silvia Mayol Gómez,
funcionària de carrera del cos superior de la comunitat autònoma de les Illes Balears (Grup
A1), en el lloc de treball de cap de serveis jurídics, adscrit a la Secretaria General Tècnica
de L’Ajuntament de Llucmajor, a partir de dia 11 de març de 2020 i per un període d’un any.
En conseqüència se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el
següent acord:
Primer.- Prorrogar el nomenament en comissió de serveis de la Sra. Sílvia Mayol
Gómez amb NIF 43135674-W com a Cap del serveis jurídics de la Secretaria general
Tècnica de L’Ajuntament de Llucmajor.
Segon.- Establir que els efectes d’aquest nomenament seran a partir de dia 11 de
març de 2020 i per un període d’un any.
Tercer.- Notificar la present resolució a la persona interessada.
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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