
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.:46 /2020
Caràcter: ordinària
Data: 9 de desembre de 2020
Horari: de les 11 a les  hores 11.30 hores
Lloc: Sala de plens

ASSISTENTS:
 Sr. Eric Jareño Cifuentes, batle
 Sra. Noemi Getino Perez
 Sr. Guillermo Roig Mascarò
 Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló
 Sr. Jose Miguel Pastor Cantallops
 Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari.

ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sr. Simó Adrover Llompart
 Srt. Ginés Sáez González
 Sr. Gabriel Rojo Rodríguez 
 Sr. Raúl Domínguez Martin

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 desembre de 2020, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.

ESTIMACIÓ DE RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER UN ASPIRANT DEL PROCÉS
SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL EXTRAORDINÀRIA DE
PERSONAL LABORAL DE JARDINERIA I MODIFICACIÓ DE L'ACORD DE CREACIÓ DE
L’ESMENTADA BORSA. 

En data  03/03/2020 el  tribunal  del  procés  selectiu per  a la  creació,  mitjançant  concurs-
oposició,  d'una  borsa  de  treball  extraordinària  de  personal  laboral  de  jardineria  per  a
posteriors  contractacions  com  a  personal  temporal,  va  aprovar  la  valoració  dels  mèrits
acreditats pels aspirants.

.Dins  el  termini  concedit,  dos  dels  aspirants  van  presentar  al·legacions  contra  la
valoració  dels  mèrits  aprovada  pel  Tribunal,  les  quals  van  ser  resoltes  en  data
18/06/2020.

.En data 24/06/2020 la Junta de Govern Local va adoptar l'acord de creació de la borsa
de conformitat amb la proposta emesa pel Tribunal qualificador.

.En data 25/06/2020 i RGE núm. 20205951 el Sr. Luis Alberto García Justo presentà un
recurs de reposició contra la resolució del tribunal qualificador, en el sentit que, com
s'havia  fet  amb altres  aspirants  en  aquest  mateix  procés  selectiu,  se  li  valori  el
certificat B de català (actual B2), atès que el requisit per participar en la convocatòria
era només el B1.
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.Tot i que el Sr. García Justo dins el termini concedit no va presentar al·legacions, sí que
va interposar dins termini el recurs contra la decisió final del tribunal. Únicament erra
en la qualificació el recurs com de reposició, ja que per aplicació de l'art. 121.1 de la
Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
Administracions públiques, es tracta d'un recurs d'alçada.

.El Sr. García Justo té raó en pretendre que se li valori el certificat B2 de català com a
mèrit, ja que la Base Segona de la convocatòria, exigeix com a requisit només el B1.

.El  fet que, com a conseqüència de la proposta del tribunal qualificador, la Junta de
Govern Local ja hagi adoptat l'acord d'aprovació de la borsa, l'estimació del present
recurs haurà d'implicar una modificació de l'esmentat acord.

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

Primer. Estimar el recurs d'alçada interposat pel Sr. Luis Alberto García Justo amb el seu
escrit amb RGE núm. 202059521, i incrementar en 1 punt la seva puntuació en la fase de
concurs, per la valoració del Certificat B2 de català, que passa a ser de 32,110 punts. 

Segon.  Modificar l'acord de la Junta de Govern Local de dia 24/06/2020, de creació de la
borsa de treball de jardiner, en el sentit d'actualitzar la puntuació definitiva del Sr. García
Justo, i el seu lloc a la borsa, que passa del quart al tercer. En conseqüència, la borsa de
treball de jardiner queda finalment conformada pels aspirants que s’indiquen en l’ordre de
prelació següent:

ASPIRANT-DNI  PUNTUACIÓ

46338577-V 38,270

41521295-Q  36,707

11426250-B  32,110

18227653-S  31,900

43471326-S 25,080

Segon. Publicar el present acord a la pàgina web de l’Ajuntament de Llucmajor

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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