ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 17/2019
Caràcter: ordinària
Data: 8 de maig de 2019
Horari: de les 8.30 a les 9.25 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
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sra. Maria Antònia Gil Clar
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 2 de maig 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 D’OPERARIS DE NETEJA
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a la creació d’una borsa de treball d’operaris de neteja
per a posteriors contractacions com a personal laboral temporal de l’Ajuntament de
Llucmajor.
Atès que per aquest Ajuntament, es va aprovar la convocatòria de les proves selectives per
crear, mitjançant oposició una borsa de treball d’operaris de neteja per a posteriors
contractacions com a personal laboral temporal (BOIB Núm. 62, de 19 de maig de 2018).
Una vegada desenvolupat el procés selectiu i vista la proposta definitiva del Tribunal
Qualificador amb data 24 d’abril de 2019 i 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 d’operaris de neteja per a posteriors
contractacions com a personal laboral temporal de l’Ajuntament de Llucmajor, que queda
conformada pels aspirants que s’indiquen en l’ordre de prelació següent:
ASPIRANT
Maria de los Reyes Abinareta Ferrer
Maria Antonia Amengual Llompart
Jaime Vallcaneras Padilla

PUNTUACIÓ
7,20
6,90
6,70
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Catalina Mercedes Borrás Llabrés

6,00

Segon.- Publicar el present Acord en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i a la seva
pàgina web.
APROVAR LA LLISTA PER PROVEIR LLOC DE CAP DE NEGOCIAT DE REGISTRE
GENERAL
Seguidament es veu la proposta relativa a l’aprovació de la llista de personal per una borsa
de funcionaris interins per proveir el lloc de feina de cap de negociat de Registre General de
l’Ajuntament.
Atès que per aquest Ajuntament, en data 3 d’abril de 2019, es va aprovar la convocatòria i
les bases per a la constitució d’una borsa de funcionaris interins per proveir el lloc de feina
de cap de negociat de Registre General de l’Ajuntament (F90030004), mitjançant el
nomenament provisional en un grup o subgrup superior.
Una vegada desenvolupat el procés selectiu i vista la proposta definitiva de la comissió de
valoració amb data 2 de maig de 2019 i en conseqüència se sotmet el fons de l’assumpte a
votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer.- Aprovar la llista de personal funcionari interí segons la puntuació assolida:
ASPIRANT
PUNTUACIÓ
BARCELÓ I RIERA CATALINA
10,730
Segon.- Publicar el present Acord en el Tauler d’anuncis i a la intranet de
l’Ajuntament.
PRORROGAR LA COMISSIÓ DE SERVEIS DEL CAP DE SERVEIS SOCIALS
A continuació es veu l’expedient relatiu a Prorrogar pel termini d’un any, amb efectes de

dia 16/07/2019, la pròrroga de la comissió de serveis concedida per ocupar el lloc de
Cap de servei de Serveis socials
Antecedents
A) Mitjançant Decret de Batlia de dia 29 de juny de 2019, el Sr. Mateu Crespí
Perelló, amb NIF 43040969B, va ser nomenat per ocupar provisionalment, en
comissió de serveis, el lloc de de Cap de servei de Serveis socials, codi
F90080002. Els efectes d’aquest nomenament varen ser a partir de dia 16 de
juliol de 2019 per un termini de durada màxim d'un any.
B) En data 21/03/2019, la regidora d’atenció social, tercera edat, residència, comerç
i mercats, ha comunicat que degut a la manca de personal dins la plantilla, i per
tal de garantir un correcte funcionament dels serveis socials municipals, és
convenient la renovació de la comissió de serveis del Sr. Crespí.
Fonaments de dret
I. Normativa aplicable:
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- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPAC).
- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL).
- 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 (TREBEP).
- Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
(LMRLIB).
- Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears (LFPIB).
I.

II.

III.

L’article 74.3.a) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears determina els sistemes de provisió de
llocs de feina i mobilitat, entre altres, la comissió de serveis en altres
administracions.
D’altra banda, l’article 88 ter estableix que La comissió de serveis té caràcter
temporal i finalitza pel transcurs del temps per al qual es va concedir, que no pot
ser superior a dos anys. Excepcionalment, quan les necessitats del servei ho
requereixin, es pot prorrogar aquest termini.
Mitjançant el Decret 621/2018, de 20 de febrer, es va delegar en la Junta de
Govern Local la competència de les atribucions en matèria de personal no
expressament atribuïdes a altres òrgans, per la qual cosa és la Junta de
Govern Local qui ha de resoldre sobre la pròrroga sol·licitada

En conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el
següent acord:
Primer. Prorrogar pel termini d’un any, amb efectes de dia 16/07/2019, la
pròrroga de la comissió de serveis concedida al Sr. Mateu Crespí Perelló, per ocupar el
següent lloc de treball:
ÀREA:

ATENCIÓ SOCIAL, TERCERA EDAT, RESIDÈNCIA, COMERÇ I MERCATS (ATC)

ÒRGAN:

SERVEIS SOCIALS (ATC001)

UNITAT:

SERVEIS SOCIALS (ATC0010000)

LLOC DE TREBALL: CAP DE SERVEI DE SERVEIS SOCIALS
COMP. ESPECÍFIC:

26

F90080002

NIVELL DEL COMP. DE DESTINACIÓ:

26
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Segon. Notificar la present resolució a l’interessat i al Departament de Recursos
Humans.
AUTORITZAR PERMÍS RETRIBUÏT A CANDIDAT ELECTORAL
Seguidament es veu l’expedient relatiu a l’autorització a un candidat electoral d’un permís
retribuït durant el període de campanya electoral.
Antecedents

C) Amb data 30/04/2019, R.G.E. núm. 2019005884 el Sr. Esteve Montalvo I Camps ha
sol·licitat permís retribuït del 10 al 24 de maig de 2019, ambdós inclosos, en ser
candidat del procés electoral que s'ha de dur a terme el proper dia 26 de maig de el
2019.
D) Dia 30/04/2019s'ha publicat al BOIB Núm.58 les candidatures proclamades per a les
eleccions municipals de 26 de maig de 2019 figurant el Sr. Montalvo com a candidat
de la circumscripció electoral de Llucmajor.
Fonaments de dret
I. Normativa aplicable:
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPAC).
- Reial Decret 605/1999, de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos
electorals.
- 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 (TREBEP).
IV.

L’article 13.5 del Reial Decret 605/1999, de 16 d'abril estableix que els funcionaris
públics i altre personal al servei de l'Administració de l'Estat i els seus organismes
autònoms, inclosa la Seguretat Social, que es presentin com a candidats als
diferents processos electorals, podran ser dispensats, prèvia sol·licitud dels
interessats, de la prestació del servei en les seves respectives unitats, d'acord
amb el que estableix l'article 30.2 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, durant la
campanya electoral.

V.

D’altra banda, l’article 48.j) del TREBEP estableix que els funcionaris públics
tindran els permisos indispensables per a atendre el compliment d'un deure
inexcusable de caràcter públic o personal. Aquest permís també és d'aplicació al
personal de conformitat amb l’establert a l'article 51 del mateix text legal.

VI.

Mitjançant el Decret 621/2018, de 20 de febrer, es va delegar en la Junta de
Govern Local la competència de les atribucions en matèria de personal no
expressament atribuïdes a altres òrgans, per la qual cosa és la Junta de Govern
Local qui ha de resoldre sobre la pròrroga sol·licitada
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En conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el
següent acord:
Primer. Autoritzar al Sr. Esteve Montalvo I Camps un permís retribuït durant el
període de campanya electoral i que comprèn els dies del 10 al 24 de maig, ambdós
inclosos, en ser candidat del procés electoral que s'ha de dur a terme el proper dia 26 de
maig de el 2019.
Segon. Notificar la present resolució a l’interessat i al Departament de Recursos
Humans
AUTORITZAR PERMÍS RETRIBUÏT A CANDIDAT ELECTORAL
Seguidament es veu l’expedient relatiu a l’autorització a un candidat electoral d’un permís
retribuït durant el període de campanya electoral.
Antecedents

E) Amb data 30/04/2019, R.G.E. num. 2019005901 el Sr. Jaume Garau Mut ha sol·licitat
permís retribuït del 10 al 26 de maig de 2019, ambdós inclosos, en ser candidat del
procés electoral que s'ha de dur a terme el proper dia 26 de maig de el 2019.
F) Dia 2019.04.30 s'ha publicat al BOIB Núm.58 les candidatures proclamades per a les
eleccions municipals de 26 de maig de 2019 figurant el Sr. Garau com a candidat de
la circumscripció electoral de Llucmajor.
Fonaments de dret
I. Normativa aplicable:
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPAC).
- Reial Decret 605/1999, de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos
electorals.
- 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 (TREBEP).
VII.

L’article 13.5 del Reial Decret 605/1999, de 16 d'abril estableix que els funcionaris
públics i altre personal al servei de l'Administració de l'Estat i els seus organismes
autònoms, inclosa la Seguretat Social, que es presentin com a candidats als
diferents processos electorals, podran ser dispensats, prèvia sol·licitud dels
interessats, de la prestació del servei en les seves respectives unitats, d'acord
amb el que estableix l'article 30.2 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, durant la
campanya electoral.

VIII.

D’altra banda, l’article 48.j) del TREBEP estableix que els funcionaris públics
tindran els permisos indispensables per a atendre el compliment d'un deure
inexcusable de caràcter públic o personal. Aquest permís també és d'aplicació al
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personal de conformitat amb l’establert a l'article 51 del mateix text legal.
IX.

Mitjançant el Decret 621/2018, de 20 de febrer, es va delegar en la Junta de
Govern Local la competència de les atribucions en matèria de personal no
expressament atribuïdes a altres òrgans, per la qual cosa és la Junta de Govern
Local qui ha de resoldre sobre la pròrroga sol·licitada

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

Primer. Autoritzar al Sr. Jaume Garau Mut un permís retribuït durant el període de
campanya electoral i que comprèn els dies del 10 al 24 de maig, ambdós inclosos, en
ser candidat del procés electoral que s'ha de dur a terme el proper dia 26 de maig de el
2019.
Segon. Notificar la present resolució a l’interessat i al Departament de Recursos
Humans.
AUTORITZAR PERMÍS RETRIBUÏT A CANDIDAT ELECTORAL
Seguidament es veu l’expedient relatiu a l’autorització a un candidat electoral d’un permís
retribuït durant el període de campanya electoral.
Antecedents

G) Amb data 30/04/2019, R.G.E. núm. 2019005961 el Sr. Marc Rafael Bujosa Bohm ha
sol·licitat permís retribuït del 10 al 24 de maig de 2019, ambdós inclosos, en ser
candidat del procés electoral que s'ha de dur a terme el proper dia 26 de maig de el
2019.
H) Dia 30/04/2019s'ha publicat al BOIB Núm.58 les candidatures proclamades per a les
eleccions municipals de 26 de maig de 2019 figurant el Sr. Bujosa com a candidat de
la circumscripció electoral de Llucmajor.
Fonaments de dret
I. Normativa aplicable:
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPAC).
- Reial Decret 605/1999, de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos
electorals.
- 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 (TREBEP).
X.

L’article 13.5 del Reial Decret 605/1999, de 16 d'abril estableix que els funcionaris
públics i altre personal al servei de l'Administració de l'Estat i els seus organismes
autònoms, inclosa la Seguretat Social, que es presentin com a candidats als
diferents processos electorals, podran ser dispensats, prèvia sol·licitud dels
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interessats, de la prestació del servei en les seves respectives unitats, d'acord
amb el que estableix l'article 30.2 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, durant la
campanya electoral.
XI.

D’altra banda, l’article 48.j) del TREBEP estableix que els funcionaris públics
tindran els permisos indispensables per a atendre el compliment d'un deure
inexcusable de caràcter públic o personal. Aquest permís també és d'aplicació al
personal de conformitat amb l’establert a l'article 51 del mateix text legal.

XII.

Mitjançant el Decret 621/2018, de 20 de febrer, es va delegar en la Junta de
Govern Local la competència de les atribucions en matèria de personal no
expressament atribuïdes a altres òrgans, per la qual cosa és la Junta de Govern
Local qui ha de resoldre sobre la pròrroga sol·licitada

En conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el
següent acord:
Primer. Autoritzar al Sr. Marc Rafael Bujosa Bohm un permís retribuït durant el
període de campanya electoral i que comprèn els dies del 10 al 24 de maig, ambdós
inclosos, en ser candidat del procés electoral que s'ha de dur a terme el proper dia 26 de
maig de el 2019.
Segon. Notificar la present resolució a l’interessat i al Departament de Recursos
Humans.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL DE MALLORCA
Tot seguit es veu l’expedient relatiu al Conveni de col·laboració amb el Consell de Mallorca
per al desenvolupament i ordenació dels serveis bibliotecaris públics del municipi de
Llucmajor.
ANTECEDENTS
A) En data 20/12/2018 el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de
Mallorca va comunicar a l’Ajuntament de Llucmajor que en data 05/12/2018 el
Consell Executiu del Consell de Mallorca va aprovar els paràmetres bàsics dels
punts de biblioteca fixos i el model de Conveni i annexos entre el Consell de Mallorca
i els ajuntaments per al desenvolupament i ordenació dels serveis bibliotecaris
públics dels municipis.
B) Per altra banda, en data 27/12/2018 el vicepresident primer del Consell de Mallorca
va fer arribar a l’Ajuntament l’esmentat model de conveni de col·laboració, per tal que
fos objecte de valoració i aprovació, amb el propòsit de poder començar a treballar
conjuntament i així poder oferir uns serveis bibliotecaris més bons a tota la població.
FONAMENTS DE DRET
I. L’objecte del Conveni és regular les funcions d’assistència i de cooperació que el
Consell de Mallorca ofereix als serveis bibliotecaris de l’Ajuntament de Llucmajor, els
quals s’integraran en la Xarxa de Biblioteques Públiques de Mallorca.
II. Amb la firma d’aquest Conveni les parts s’obliguen, entre d’altres qüestions, a:
a) L’Ajuntament:
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Elaborar un pla director municipal del servei de biblioteca.
Crear els llocs de treball necessaris per a l’atenció del servei de biblioteca
d’acord amb els paràmetres bàsics de biblioteca pública de les Illes Balears.
 Designar una persona encarregada de coordinar els serveis bibliotecaris del
municipi.
 Incloure un representant del Consell en les proves selectives del personal
destinat al servei de biblioteca.
 Facilitar al Consell de Mallorca la infor
mació general i tècnica que sigui sol·licitada.
 Mantenir els horaris d’obertura del servei de biblioteca d’acord amb els
paràmetres bàsics establerts.
 Fer accessibles les biblioteques i disposar d’un pla d’emergència adequat a la
normativa vigent.
 Adequar el servei de biblioteca a la normativa tècnica del Centre Coordinador
de Biblioteques del Consell.
 Sotmetre el servei de biblioteca a la inspecció tècnica del Consell.
 Garantir la correcta senyalització del servei de biblioteca.
 Recollir en una placa normalitzada i a l’exterior a cada lloc de prestació del
servei de biblioteca, el nom de la instal·lació i els emblemes de l’Ajuntament i
del Consell.
b) El Consell de Mallorca:
 Cedir a les biblioteques o punts de biblioteca no nova creació un lot
fundacional en usdefruit per termini de 30 anys.
 Adquirir fons per a les biblioteques i punts de biblioteca i augmentar
anualment els fons bibliogràfics.
 Donar el tractament catalogràfic oportú als fons documentals.
 Aportar regularment dotacions del material tècnic de gestió bibliotecària.
 Oferir assessorament tècnic en la redacció del pla director municipal de
biblioteques i establir línies d’ajuda per executar-los.
 Mantenir el catàleg col·lectiu del sistema insular de biblioteques.
 Gestionar l’esporgada dels materials adquirits i cedits a les biblioteques.
 Coordinar el préstec interbibliotecari insular.
 Proporcionar al personal bibliotecari la formació professional adequada per al
desenvolupament de la seva funció.
 Promocionar la lectura pública i les biblioteques d’àmbit insular mitjançant la
planificació i el foment de la lectura.
III. Tenint en compte que l’objecte d’aquest conveni és la col·laboració entre ambdues
administracions, i que la seva execució no comporta la transferència de funcions o
activitats pròpies de l’Ajuntament al Consell de Mallorca, ni tampoc l’acceptació de
delegacions o encomandes de gestió procedents del Consell, no es pot considerar
que la seva aprovació sigui competència del Ple de l’Ajuntament ex art. 42.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. En aquest sentit, es
considera que, en virtut del Decret 621/2018, de 20 de febrer, la competència per a la
seva aprovació és de la Junta de Govern Local, en haver estat delegada l’aprovació
d’instruments de col·laboració amb altres administracions o entitats cíviques, quan no
sigui competència del Ple.
En conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el
següent acord:
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Primer. Aprovar, en els propis termes que es redacta a l’expedient, el Conveni de
col·laboració amb el Consell de Mallorca per al desenvolupament i ordenació dels serveis
bibliotecaris públics del municipi de Llucmajor.
Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per executar el 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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