ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 7 /2020
Caràcter: ordinària
Data: 12 de febrer de 2020
Horari: de les 11 a les 11. 35 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
 Sr. José M. Pastor Cantallops
 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 5 de febrer de 2020, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.
CREAR UNA BORSA DE TREBALL DE FUNCIONARIS I FUNCIONÀRIES INTERINS
ARQUITECTES
Atès que per aquest Ajuntament, es va aprovar la convocatòria de les proves selectives per
crear, mitjançant concurs-oposició, d’una borsa de treball extraordinària de funcionaris i
funcionàries interins arquitectes de l’escala d’administració especial, subescala tècnica
superior, especialitat arquitectura, grup A, subgrup A1, per a posteriors nomenaments com a
personal funcionari interí (BOIB Núm. 48, de 13 d’abril de 2019), la part dispositiva del qual
és el següent:
Una vegada desenvolupat el procés selectiu i vista la proposta definitiva del Tribunal
Qualificador amb data 28 de gener de 2020, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per
unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer.- Crear una borsa de treball extraordinària de funcionaris i funcionàries
interins arquitectes de l’escala d’administració especial, subescala tècnica superior,
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especialitat arquitectura, grup A, subgrup A1, per a posteriors nomenaments com a personal
funcionari interí de l’Ajuntament de Llucmajor, que queda conformada pels aspirants que
s’indiquen en l’ordre de prelació següent:
ASPIRANT

PUNTUACIÓ

Martínez De Tejada Pérez, Carlos

39,171

Pons Garcías, Victoria

32,706

Pascual Paules, Patricia Carolina

28,433

Segon.- Publicar el present Acord en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i a la seva
pàgina web.
CREAR UNA BORSA EXTRAORDINÀRIA DE PERSONAL LABORAL D’OFICIAL
SEGONA
Atès que per aquest Ajuntament, es va aprovar la convocatòria de les proves selectives per
crear, mitjançant oposició, d’una borsa extraordinària de personal laboral d’oficial segona
per a posteriors contractacions com a personal laboral temporal (BOIB Núm. 138, de 10
d’octubre de 2019), la part dispositiva del qual és el següent:
Una vegada desenvolupat el procés selectiu i vista la proposta definitiva del Tribunal
Qualificador amb data 28 de gener de 2020, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per
unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer.- Crear una borsa extraordinària de personal laboral d’oficial segona per a
posteriors contractacions com a personal laboral temporal, que queda conformada pels
aspirants que s’indiquen en l’ordre de prelació següent:
ASPIRANT

PUNTUACIÓ

Ferris Aguiló Salvador

29,667

Ribas Garí Bernat

29,667

Roca Simó Rafael

26,667

Oller Mojer Mateo

26,333

Jaume Mulet Mateo Javier

25,667

Muñoz Salvà Antonio Esteban

24,667

Carrion del Rio Juan Jose

23,667

Mundilla Rodríguez Javier

22,667

Sans Muñoz Daniel

20,667

Leon Trujillo Jose Antonio

20,000

Segon.- Publicar el present Acord en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i a la seva
pàgina web.
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CREAR
UNA
BORSA
EXTRAORDINÀRIA
DE
PERSONAL
LABORAL
D’OPERARIS/ÀRIES OFICIS MÚLTIPLES
Atès que per aquest Ajuntament, es va aprovar la convocatòria de les proves selectives per
crear, mitjançant oposició, d’una borsa extraordinària de personal laboral d’operaris/àries
d’oficis múltiples per a posteriors contractacions com a personal laboral temporal (BOIB
Núm. 139, de 12 d’octubre de 2019), la part dispositiva del qual és el següent:
Una vegada desenvolupat el procés selectiu i vista la proposta definitiva del Tribunal
Qualificador amb data 5 de febrer de 2020, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per
unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer.- Crear una borsa extraordinària de personal laboral d’operaris/àries d’oficis
múltiples
per a posteriors contractacions com a personal laboral temporal, que queda
conformada pels aspirants que s’indiquen en l’ordre de prelació següent:
ASPIRANT
PUNTUACIÓ
Ferris Aguiló Salvador

17,400

Oller Mojer Mateo

15,700

Ribas Garí Bernat

15,100

Miralles Mulet Samuel

14,100

Bauza Terron Ramon

13,400

Maganto Bermejo Silvia

12,800

Font Puig Antonia

11,800

Pegalajar Guevara Jose

11,800

Salvà Cerdà Pere

11,400

Mundilla Rodríguez Javier

11,100

Segon.- Publicar el present Acord en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i a la seva
pàgina web.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL DE MALLORCA RELATIU AL
PACTE DE BATLES I BATLESSES DE MALLORCA
Antecedents
Primer.- El Consell Executiu del Consell de Mallorca, en sessió que va tenir lloc dia 24 de
juliol de 2019 va aprovar la convocatòria de subvencions 2019 per dur a terme accions
incloses al Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima(PAESC) o al Pla d’Acció per
l’Energia Sostenible(PAES).
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Segon.- L’Ajuntament de Llucmajor va sol·licitar una subvenció per a dur a terme accions
incloses al Pla d’Acció per l’energia sostenible i el Clima(PAESC) o al Pla d’Acció per
l’energia sostenible(PAES).
Tercer.- Mitjançant Acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca, de data 11 de
desembre de 2019, es va aprovar la concessió d’una subvenció a l’ajuntament de Llucmajor,
per a les actuacions que es detallen a continuació i per un import total de 25.451,05€:
- Redacció projecte per instal·lació de pèrgola fotovoltaica a l’aparcament del Camp
Municipal d’esports de Llucmajor. Import de 6.098,40€.
- Campanya als centres educatius per a la implantació de la recollida selectiva porta a porta
al nucli urbà. Import de 9.757,44€.
- Substitució de lluminàries en C/Bisbe Roig i tram C/ Francesc Aulet al TM de Llucmajor.
Import: 9.595,21€.
Fonaments jurídics
Primer.- L’ apartat 7.2 de l’Acord del Consell de Mallorca de Concessió de subvencions
2019 per dur a terme accions incloses al Pla d’Acció per l’energia sostenible i el
Clima(PAESC) o al Pla d’Acció per l’energia sostenible(PAES), preveu l’obligació de remetre
al Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca,
en el termini de dos mesos comptadors des de la data de la publicació al BOIB de la
concessió de la subvenció, un certificat del secretari municipal d’aprovació per
acord/resolució del conveni a subscriure.
Segon.- D’acord amb el punt tercer del Decret de batlia de data 27.06.19 relatiu a la
delegació d’atribucions en favor de la Junta de Govern Local, li correspon l’aprovació
d’instruments de col·laboració amb altres administracions, sempre que no siguin
competència del Ple.
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 en què es redacta a l’expedient, el Conveni
de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Llucmajor, per dur a terme
accions incloses al Pla d’Acció per l’energia sostenible i el Clima(PAESC) o al Pla d’Acció
per l’energia sostenible(PAES).
Segon.- Facultar el batle per firmar els documents necessaris per a l’execució del
present acord
COMPAREIXENÇA COM A PERJUDICATS EN UN EXPEDIENT DE REFORMA DEL
JUTJAT DE MENORS
En la matinada de dia 17/07/2018 el policia local amb CP A270031 va patir el
furt/robatori del seu vehicle que es trobava estacionat al C/ Sirena, 8, de s’Estanyol,
el qual va ser recuperat l’horabaixa del mateix dia a un carrer de Llucmajor, però
havia desaparegut de l’interior del vehicle el seu maletí de feina, on hi havia 5 blocs
de rebuts i 4.000 € en efectiu, corresponent a la recaptació del servei municipal de
grua.
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En escrit de la Fiscalia de Menors de Palma, de dia 25/11/2019 s’informà
l’Ajuntament de la possibilitat de reclamar la indemnització corresponent a
l’expedient de reforma 784/2018-1, davant el Jutjat de Menors quan es
rebés la comunicació del Jutjat.
Mitjançant la notificació de dia 04/02/2020, RGE núm. 20200001522 es
trasllada a l’Ajuntament la Providència de la magistrada-jutgessa del Jutjat
de Menors núm. 2, de Palma, de data 13/01/2020, en la que s’informa que
s’han ampliat les actuacions de l’esmentat expedient de reforma
784/2018-1, i la seva corresponent peça de responsabilitat civil, a
l’Ajuntament de Llucmajor, com a part perjudicada.
En l’acte judicial de data 26/10/2018, de l’esmentat procediment, es recull
el dret dels qui apareguin com a perjudicats, a ser part de la peça
separada de responsabilitat civil, en el termini d’un mes des de la recepció
de la corresponent notificació del Ministeri Fiscal o del propi Jutjat de
Menors, per a la qual cosa hauran d’indicar les persones que considerin
responsables dels fets comesos i contra les quals pretenguin reclamar.
En conseqüència, se sotmet a votació el fons de l’assumpte i per unanimitat s’adopta el
següent acord:
Primer. Comparèixer en la peça de responsabilitat civil derivada de l’expedient de
reforma núm. 784/2018-1, instruït pel Jutjat de Menors núm. 2 de Palma, com a
Administració perjudicada amb el furt o robatori de 4.000 € de l’interior d’un vehicle d’un
policia local de Llucmajor, que corresponien a la recaptació del Servei Municipal de Grua.
Segon. Indicar que es consideren responsables dels fets els tres menors que
apareixen com a denunciats en l’esmentat procediment.
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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