ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.:50 /2018
Caràcter: ordinària
Data: 5 de desembre de 2018
Horari: de les 8.30 a les 9.40 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
 Sr. Miquel Àngel Serra Teruel
 Sra. Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
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 28 de novembre de 2018, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.
OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE L’EXERCICI 2018
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a l’aprovació de l’Oferta d’Ocupació Pública per a
l’exercici 2018 i la proposta.
Atès que per aquest Ajuntament es va ordenar la incoació d'expedient per a l'aprovació de
l'Oferta d'Ocupació Pública del present exercici.
Considerant que de conformitat amb el que preveuen l’article 91.1 de la Llei 7/1985, de 2
abril, Reguladora de les Bases del Règim Local les entitats locals, d'ara endavant LBRL, les
entitats locals han d'aprovar i publicar la seva Oferta Pública d’Ocupació, ajustant-se als
criteris fitxats en la normativa bàsica estatal.
Atès que l'article 70 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, estableix
que les necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària, que s'hagin de
proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés seran objecte de l'Oferta Pública
d'Ocupació, o un altre instrument similar de gestió de la provisió de les necessitats de
personal, el que comportarà l'obligació de convocar els corresponents processos selectius
per a les places compromeses i fins a un 10% addicional, fixant el termini màxim per a la
convocatòria dels mateixos.
Considerant que l'Oferta d'Ocupació Pública ha de desenvolupar-se en el termini
improrrogable de tres anys.
Atès que en termes semblants es pronuncia la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
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pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'article 47 determina que seran
objecte d'Oferta Pública d’Ocupació, el conjunt de places vacants de personal funcionari i de
personal laboral, amb dotació pressupostària, la cobertura resulta necessària i no és
possible amb el personal existent. L'oferta d'ocupació pública ha d'indicar el cos, l'escala i
l'especialitat o el nivell i la categoria professional a la qual corresponguin les places vacants.
Considerant que la proposta compleix les limitacions imposades per la Llei 6/2018, de 3 de
juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, d'ara endavant LPGE 2018,
respecte a les ofertes d'ocupació pública.
Atès que aquesta proposta ha estat informada favorablement per la Intervenció municipal.
Atès que la proposta ha estat objecte de negociació i aprovació per unanimitat a la mesa
general de negociació de l’Ajuntament de Llucmajor, per aplicació del que disposa l'article
37.1 de l'TREBEP.
Atès que l'aprovació de l'Oferta d'Ocupació Pública correspon a la junta de Govern per
haver-se delegat mitjançant resolució d'Ajuntament núm. 2016002588 de dia 9 de novembre
de 2016.
En conseqüència, i a la vista dels antecedents i fonaments que precedeixen, se sotmet a
votació el fons de l’assumpte i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer.- Aprovar la següent Oferta d'Ocupació Pública per a l'exercici 2018:

A. Taxa de Reposició
Personal Funcionari
Escala

Subescala

Classe

Categoria
Especialitat

Administrac Tècnica
ió General

Superior

Tècnic
d’Administració
General

Administrac Gestió
ió General

Mitjà

Administrac Tècnica
ió Especial

Nombr
e

Forma
Accés

A1

1

Torn lliure

Sense especialitat

A2

1

Torn lliure

Superior

Arquitectura

A1

1

Torn lliure

Administrac Tècnica
ió Especial

Superior

Informàtica

A1

1

Torn lliure

Administrac Tècnica
ió Especial

Mitjà

Arquitectura Tècnica A2

1

Torn lliure

Administrac Administrativa –
ió General

Sense especialitat

C1

1

Torn lliure

Administrac Serveis
ió Especial Especials

Policia

C1

3

Torn lliure

Policia
Local

/ Gru
p
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B. Taxa addicional per a estabilització d’ocupació temporal del l’apartat U.9 de
l’article 19 de la LPGE de 2018.
Personal Funcionari
Escala

Subescala

Classe

Categoria
Especialitat

Administrac Auxiliar
ió General

–

Auxiliar
Administratiu/iva

Administrac Tècnica
ió General

Superior

Tècnic
d’Administració
General

Administrac Tècnica
ió Especial

Auxiliar

Informàtica
sistemes

Administrac Serveis
ió Especial Especials

Policia
Local

Policia

/ Gru
p

Nombr
e

Forma
Accés

C2

5

Torn lliure

A1

1

Torn lliure

de C1

2

Torn lliure

C1

9

Torn lliure

Personal Laboral
NIVELL

CATEGORIA

NÚM.
PLACES

1

TITULAT UNIVERSITARI SUPERIOR O ASSIMILAT:
TÈCNIC/A SUPERIOR

1

2

TITULAT UNIVERSITARI DE GRAU MITJÀ:
ASSISTENT/A SOCIAL

1

3

TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ: ADMINISTRATIU/IVA

3

3

TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ: EDUCADOR/A

10

5

PERSONAL ESPECIALITZAT: OFICIAL 1ª
ESPECIALISTA

3

5

PERSONAL ESPECIALITZAT: OFICIAL 1ª

2

5

PERSONAL ESPECIALITZAT: XOFER

6

5

PERSONAL ESPECIALITZAT: AGENT
MEDIAMBIENTAL

3

5

PERSONAL ESPECIALITZAT: JARDINER/A

2

6

TÈCNIC/A DE GRAU BÀSIC: AUXILIAR

5
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ADMINISTRATIU/IVA
6

TÈCNIC/A DE GRAU BÀSIC: INFORMADOR/A
JUVENIL

1

6

TÈCNIC/A DE GRAU BÀSIC: AUXILIAR EDUCADOR/A

7

7

PERSONAL AUXILIAR: OFICIAL 2ª

6

7

PERSONAL AUXILIAR: PEÓ ESPECIALISTA D'OFICIS

8

7

PERSONAL AUXILIAR: TREBALLADOR/A FAMILIAR

3

7

PERSONAL AUXILIAR: AJUDANT/A DE JARDINERIA

2

8

PERSONAL SUBALTERN: CONSERGE

2

8

PERSONAL SUBALTERN: PEÓ

28

8

PERSONAL SUBALTERN: PERSONAL DE NETEJA

8

Personal laboral del Patronat de la Residència per a persones majors de
Llucmajor
NIVELL

NÚM.
PLACES

CATEGORIA

2

TITULAT UNIVERSITARI DE GRAU MITJÀ: D.U.I.

1

5

PERSONAL AUXILIAR: CUINER/A 2ª

2

6

TÈCNIC/A DE GRAU BÀSIC: TÈCNIC/A AUXILIAR
D'INFERMERIA

6

8

PERSONAL SUBALTERN: MARMITÓ/ONA

1

8

PERSONAL SUBALTERN: PERSONAL DE NETEJA
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C. Promoció interna personal funcionari
Personal Funcionari
Escala

Subescala

Classe

Administrac Administrativa –
ió General

Categoria
Especialitat
---

/ Gru
p

Nombr
e

C1

8

Forma
Accés
Torn
restringint

4

Segon.- Publicar l'Oferta d'Ocupació Pública en el tauler d'anuncis d'aquest
Ajuntament i en el BOIB, per al general coneixement i interposició dels recursos que, si
escau, els interessats considerin oportú.
Tercer.- Contra aquesta Resolució podran els interessats interposar recurs potestatiu
de reposició davant aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la
publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
BORSA DE TREBALL D’ADMINISTRATIUS/IVES
Seguidament es veu l’expedient relatiu a l’aprovació de les bases i les proves selectives per
a la creació, mitjançant oposició, d’una borsa de treball d’administratius/ives de l’Escala
d’Administració General, Subescala Administratiu, Grup C, Subgrup C1, per a posteriors
nomenaments com a personal funcionari interí i la proposta.
Atès que per aquest Ajuntament es va ordenar la incoació d'expedient per a la creació d’una
borsa d’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 la proposta ha estat objecte de negociació a la mesa general de negociació del
personal funcionari amb les organitzacions sindicals més representatives els dies 4, 7, 8 i 11
de maig de 2018 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.
Atès que per Junta de Govern de dia 28 de març de 2018 es va aprovar la convocatòria i les
bases per a la creació d’una borsa de treball d’administratius, publicada al BOIB núm. 43 de
4 d’abril de 2018.
Atès que es va constituir una borsa d’administratius per Acord de Junta de Govern de dia 20
de juny de 2018 i que es troba temporalment exhaurida.
Atès el que disposa l’article 38.7 del TREBEP, en el sentit de que l'Administració té
l'obligació de negociar sobre determinades matèries i la de fer-ho de bona fe, però no té
l'obligació d'acordar.
Atès que en data 29 de novembre de 2018 a la mesa de negociació de personal funcionari
s’han negociat i aprovat per unanimitat les bases per a la creació d’una nova borsa
d’administratius amb caràcter subsidiari a la borsa anteriorment esmentada, que tendrà en
tot cas caràcter de preferent.
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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 d'Ajuntament núm. 2018000621 de dia 20 de febrer de
2018 (BOIB núm. 26 de 27 de febrer de 2018).
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 d’administratius/ives de l' Escala d'Administració General,
Subescala Administratiu, Grup C, Subgrup C1, per a posteriors nomenaments com a
personal funcionari interí.
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 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.
PROVISIÓ DEFINITIVA DEL LLOC D’INSPECTOR EN CAP
Seguidament es veu l’expedient relatiu a l’aprovació de la convocatòria per a la provisió
definitiva pel sistema de lliure designació del lloc d’inspector en cap i la proposta.
Atès l’article 22 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les
Illes Balears, el procediment de provisió del lloc de cap del cos de la policia local és la lliure
designació i pot ser amb caràcter definitiu o en comissió de serveis.
Atès que aquest lloc actualment està ocupat en comissió de serveis voluntària amb durada
de 2 anys, sent aquesta la durada màxima ordinària que estableix l’article 88 ter de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de les Illes Balears,
Atès que es fa necessari donar una estabilitat al lloc d’inspector en cap dins l'estructura del
cos de policia de l'Ajuntament de Llucmajor, és el motiu pel qual s'ha decidit provissionar de
forma definitiva aquest lloc per lliure designació.
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 per a la provisió definitiva pel sistema de lliure
designació del lloc d’INSPECTOR/A EN CAP: F90110001, de conformitat amb l’article 22 de
la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.
Segon.- Aprovar les bases que han de regir la present convocatòria i que figuren a
continuació.
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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.- Publicar resolució de la convocatòria al BOE.
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

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

7

