
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 41/2019
Caràcter: ordinària
Data: 6 de novembre 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
 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

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

BORSA DE TREBALL DE MARMITÓ/MARMITONA, PER A LA RESIDÈNCIA
Atès que per aquest Ajuntament, es va aprovar la convocatòria de les proves selectives per
crear,  mitjançant  concurs-oposició,  una  borsa  de  treball  de  marmitó/marmitona  per  a
posteriors contractacions com a personal laboral temporal al Patronat de la Residència de
persones majors ( BOIB núm. 51, de dia 20 d’abril de 2019).

Una  vegada  desenvolupat  el  procés  selectiu  i  vista  la  proposta  definitiva  del  Tribunal
Qualificador amb data 9 de setembre de 2019.

En conseqüència se sotmet el  fons de l’assumpte a votació i  per unanimitat  s’adopta el
següent acord:

Primer.-  Crear  una  borsa  de  treball  de  marmitó/marmitona per  a  posteriors
contractacions com a personal laboral temporal al Patronat de la Residència de persones
majors, que queda conformada pels aspirants que s’indiquen en l’ordre de prelació següent:

ASPIRANT PUNTUACIÓ
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M.ª Reyes A,.F. 48,65

Antonia J.A. 37,48

Isabel S.C. 36,45

Antonio M.F. 33,57

Jerònia B.N. 26,63

Segon.- Publicar el present Acord en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i a la seva
pàgina web.

BORSA DE TREBALL DE CUINER/A, PER A LA RESIDÈNCIA
Atès que per aquest Ajuntament, es va aprovar la convocatòria de les proves selectives per
crear, mitjançant concurs-oposició, una borsa de treball de cuiner/a segona  per a posteriors
contractacions com a personal laboral temporal al Patronat de la Residència de persones
majors ( BOIB núm. 51, de dia 20 d’abril de 2019).

Una  vegada  desenvolupat  el  procés  selectiu  i  vista  la  proposta  definitiva  del  Tribunal
Qualificador amb data 6 de setembre de 2019.

En conseqüència se sotmet el  fons de l’assumpte a votació i  per unanimitat  s’adopta el
següent acord;

Primer.-  Crear  una  borsa  de  treball  de  cuiner/a  segona per  a  posteriors
contractacions com a personal laboral temporal al Patronat de la Residència de persones
majors, que queda conformada pels aspirants que s’indiquen en l’ordre de prelació següent:

ASPIRANT PUNTUACIÓ

Antonia J.A. 46,50

M.ª Reyes A.F. 41,82

Isabel S.C.

37,43

Segon.- Publicar el present Acord en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i a la seva
pàgina web.

CONVOCATÒRIA I BASES DE PROVISIÓ TEMPORAL EN COMISSIÓ DE SERVEIS A 
SERVEI SOCIALS
Atès que dia 30 d’octubre de 2019 la cap del negociat de serveis socials va emetre informe

fent  constar  la  necessitat  de  dotar  el  departament  de  serveis  socials  amb  personal

administratiu per du a terme, juntament amb la supervisió I les directrius de les caps de

l’àrea, els tràmits de col·laboració i burocràcia diària, amb la finalitat de què el servei pugui

dur un funcionament correcte com Administració pública.

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


Atès que la necessitat de personal administratiu al Servei de serveis socials es pot solventar
mitjançant una Comissió de Serveis per l’atribució temporal de funcions amb el personal
auxiliar adscrit a la pròpia àrea de serveis socials.

Atès l’informe emès per la T.A.G de Funció Pública amb data 30 d’octubre 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 per unanimitat 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 de gestió administrativa al departament de serveis
socials  de l’àrea de Serveis  socials,  Dependència,  Tercera  edat  i  Cementeri,  ja  que no
poden ser ateses amb suficiència pel personal funcionari que actualment ocupa els llocs de
treball d’aquest departament.

Segon.-  Aprovar  les  Bases  que  han  de  regir  el  procediment  per  a  l'adjudicació
voluntària  d’aquesta  comissió  de  serveis  d'atribució  temporal  de  funcions  que  figuren
annexes al present acord.

CONVOCATÒRIA I BASES DE PROVISIÓ TEMPORAL EN COMISSIÓ DE SERVEIS 
SECRETARIA
Atès que dia 5 de novembre de 2019 el secretari de la Corporació va emetre informe fent
constar la necessitat de dotar a l’àrea de secretaria amb personal administratiu ja que, al
marge de la gestió dels òrgans col·legiats (Ple, JGL, comissions informatives, etc.), en els
darrers temps s'hi han centralitzat tasques que abans es realitzaven de forma dispersa en els
distints negociats o serveis: tramitació de convenis de col·laboració, aprovació/modificació
d'ordenances  i  reglaments,  compareixença  en  processos  judicials  i  remissió  de
documentació, entre d’altres.

Atès que la  necessitat  de personal  administratiu  a l’àrea  de secretaria  es  pot  solventar
mitjançant una Comissió de Serveis per l’atribució temporal de funcions amb el personal
auxiliar adscrit a la pròpia àrea.

Atès l’informe emès per la T.A.G de Funció Pública amb data 5 de novembre de 2019,
relatiu al trasllat  forçós i temporal de funcionaris per necessitats del Servei, mitjançant la
comissió de serveis d’atribució temporal de funcions.
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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 per unanimitat 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 de gestió administrativa  a l’àrea de secretaria, ja
que no poden ser ateses amb suficiència pel personal funcionari que actualment ocupa els
llocs de treball d’aquest departament.

Segon.- Aprovar  les  Bases  que  han  de  regir  el  procediment  per  a  l'adjudicació
voluntària  d’aquesta  comissió  de  serveis  d'atribució  temporal  de  funcions  que  figuren
annexes al present acord.

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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