ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 45/2019
Caràcter: ordinària
Data: 11 de desembre de 2019
Horari: de les 11 a les 11.30 hores
Lloc: Casa consistorial (despatx del batle)
ASSISTENTS:
 Sr. Eric Jareño Cifuentes, batle
 Sra. Noemí Getino Pérez
 Sr. Guillermo Roig Mascarò
 Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló
 Sr. Maties Veny Orell, interventor accidental
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
ABSENTS:
 Sr. Alexandro Gaffar
ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sra. Maria del Pilar Bonet Escalera
 Sr. Simó Adrover Llompart
 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 4 de desembre de 2019, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per assentiment.
OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA PER A L’EXERCICI 2019
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 els articles 91.1 de la Llei
7/1985, de 2 abril, Reguladora de les Bases del Règim Local les entitats locals, d'ara
endavant LBRL, i 128.1 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 de abril, pel qual
s'aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de règim local, d'ara
endavant TRRL, les entitats locals han d'aprovar i publicar l'Oferta d'Ocupació Pública ,
ajustant-se a la legislació bàsica de l'Estat sobre funció pública i als criteris que
reglamentàriament s'estableixin en desenvolupament de la normativa bàsica estatal, per a la
seva deguda coordinació amb les ofertes d'ocupació de la resta de les administracions
públiques.
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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 d'Ocupació Pública, 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 pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'article 47 determina que
seran objecte d'OEP, 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, aplicable a les entitats locals per elaborar
l'OEP segons la Disposició Addicional primera del Reial Decret 211/2019, de 29 de març, pel
qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2019.
Atès que aquesta proposta ha estat informada favorablement per la Intervenció
municipal.
Atès que la proposta ha estat objecte de negociació a la mesa general de negociació
del personal funcionari i laboral amb les organitzacions sindicals més representatives, per
aplicació del que disposa l'article 37.1.c) 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 de Batlia de dia 20 de junt de 2019 (BOIB núm. 94 de
11 de juliol de 2019).
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 següent Oferta d'Ocupació Pública per a l'exercici 2019:
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A. Taxa de Reposició:
Personal Funcionari
ESCALA

SUBESCALA

CLASSE

CATEGORIA

GRUP

NUMERO

FORMA
ACCÉS

Administració
Especial

Tècnica

Superior

Arquitectura

A1

1

Torn lliure

Administració
Especial

Tècnica

Mijà

Arquitectura
Tècnica

A2

1

Torn lliure

Administració
Especial

Serveis
Especials

Policia
Local

Policia

C1

6

Torn lliure

Administració
Especial

Serveis
Especials

Policia
Local

Oficial

C1

6

Torn restringit

Personal Laboral
NIVELL

CATEGORIA

NÚM. PLACES

8

PERSONAL SUBALTERN: CONSERGE

1

B. Taxa addicional per a estabilització d'ocupació temporal de l'apartat Uno.9 de l'article 19
de la LPGE de 2018
Personal Laboral
NIVELL

CATEGORIA

NÚM. PLACES

5

PERSONAL ESPECIALITZAT: OFICIAL 1ª

1

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.
També podran interposar alternativament recurs contenciós-administratiu davant el
Jutjat del Contenciós-Administratiu amb seu a Palma de Mallorca, en el termini de dos
mesos, de conformitat amb el que estableixen els articles 30, 112.3 i 114.1.c) de la Llei 39 /
2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i
8, 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
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En cas d'optar per la interposició del recurs de reposició no es podrà interposar un
recurs contenciós-administratiu fins que s'hagi notificació la resolució expressa del recurs de
reposició o hagi transcorregut un mes des de la seva interposició sense haver rebut la
notificació, data en què podrà entendre desestimat per silenci administratiu.
Tot això sense perjudici puguin interposar qualsevol altre recurs que estimin oportú.
El E
MILLORA I CONDICIONAMENT DE DOS PARCS INFANTILS EN EL T.M. DE
LLUCMAJOR
Vist el projecte tècnic de les obres referenciades, redactat i signat per l’enginyer municipal;
en virtut de les competències atribuïdes per l'article 21.1.o) de la Llei 7/85, de Bases de
Règim Local i la Resolució de Batlia de delegació d'atribucions en favor de la Junta de
Govern Local, de 27.06.2019.
En conseqüència se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el
següent acord:
Únic.- Aprovar el projecte d'execució de l’ obra de «Millora i condicionament de dos
parcs infantils en el T.M de Llucmajor» redactat per l’enginyer municipal, José Antonio
Villalobos Mauri, amb un pressupost d'execució de 119.994,40 €.
Fora de l’ordre del dia, i després de la preceptiva declaració unànime d’urgència, es veu
l’expedient relatiu al conveni de col·laboració amb Solidaritat Intergeneracional per a la
realització d’intervencions que milloren la qualitat de vida de les persones major,
dependents, persones amb discapacitat, persones familiars cuidadores i dones al món rural,
apostant per la seva inclusió social plena.
ANTECEDENTS
I. Solidaritat Intergeneracional és una Associació d’àmbit estatal de persones majors i
familiars, sense ànim de lucre, que neix per prestar serveis a les persones majors i familiars
que resideixen en el món rural. La missió principal, és prestar serveis d’atenció integral a les
persones majors en situació de dependència amb el propòsit de millorar la qualitat de vida
de les persones majors i les seves famílies; incrementar el seu benestar i qualitat de vida;
facilitar informació social i sanitària; i impartir formació humana, professional i tècnica.
II. Aquesta Associació proposa la subscripció d’un conveni de col·laboració per dur a terme
tota una sèrie d’actuacions adreçades a les persones majors, discapacitades, familiars
cuidadors, i dones en el món rural, per a la qual cosa necessiten comptar amb determinats
espais i locals degudament equipats, que haurà de proporcionar l’Ajuntament.
III. Les actuacions que a través d’aquest conveni es pretenen dur a terme són les següents:
Activitats socials encaminades a fomentar l’envelliment actiu i les relacions
intergeneracionals, amb la finalitat d’aconseguir que les persones majors gaudeixin d’una
vellesa saludable i activa: s’impartiran dos tallers de memòria, a realitzar a s’Arenal i a
Llucmajor.
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Activitats de capacitació personal: s’impartiran dos tallers de tenir cura de la persona
cuidadora, a realitzar també a s’Arenal i a Llucmajor.
Un taller de risoteràpia per a les persones usuàries de la Residència de Persones Majors
de Llucmajor.
IV. En data 23/10/2019 les treballadores socials cap del Negociat de Serveis Socials han
emès el corresponent informe tècnic, sense que s’hagi formulat cap objecció al projecte de
conveni.
En conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el
següent acord:
Primer. Aprovar, en els mateixos termes que apareix redactat a l’expedient, el
Conveni de col·laboració amb Solidaritat Intergeneracional per a la realització
d’intervencions que milloren la qualitat de vida de les persones majors, dependents,
persones amb discapacitat, persones familiars cuidadores i dones al món rural, apostant per
la seva inclusió social plena.
Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per a l’execució del
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

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

