ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.:03 /2019
Caràcter: ordinària
Data: 16 de gener de 2019
Horari: de les 8.3,0 a les 9 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
 Sra. Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
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 9 de gener de 2019 i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.
CONVOCATÒRIA D’UNA COMISSIÓ DE SERVEIS
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a la convocatòria d’una comissió de serveis per proveir
el lloc de Cap de Serveis Jurídics de la Secretaria General Tècnica per lliure designació i la
proposta.
I.

II.

III.
IV.
V.

Després que la persona que ocupava el lloc de TAG adscrit al desenvolupament del
Programa d’impuls i dinamització del Servei de Contractació, en data 03/12/2018
deixés el lloc vacant, s’ha fet evident que comptar amb un reforç tècnic en la
Secretaria General, i específicament en el Servei de Contractació, no és una
necessitat conjuntural sinó estructural.
Com a conseqüència de l’anterior, mitjançant acord plenari de data 19/12/2018 es va
modificar la Relació de Llocs de Treball amb la modificació MF-52, de modificació del
lloc de treball de cap de servei de la Secretaria General Tècnica (F90080001), per tal
de redefinir-lo com a cap de serveis jurídics i adaptar-lo a les necessitats del lloc de
la unitat de la Secretaria General Tècnica.
Una vegada establert el lloc de feina, mitjançant acord de la Junta de Govern Local
de data 19/12/2018 es va aprovar la convocatòria d’una comissió de serveis per
proveir-lo pel sistema de lliure designació.
La convocatòria es va fer pública mitjançant el corresponent anunci en el BOIB núm.
160, de 22 de desembre de 2018, sense que durant el termini que va acabar dia 8 de
gener passat, s’hagi presentat cap persona aspirant.
Els articles 74 i següents de la Llei 3/2007, de 27 de desembre, de la funció pública
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, regula la comissió de serveis en les
seves distintes modalitats.
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VI. Mitjançant el Decret 621/2018, de 20 de febrer, es va delegar en favor de la Junta de
Govern Local, entre d’altres, la competència de la Batlia en matèria de bases dels
concursos de provisió de llocs de treball, i la competència residual en matèria de
personal, excepte l’autorització per assistir a cursos de formació.
En conseqüència, atès que en haver quedat deserta la convocatòria efectuada, no ha
pogut quedar resolta la necessitat de dotar amb personal tècnic qualificat la Secretaria, i
específicament el Servei de Contractació, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per
unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Aprovar una nova convocatòria d’una comissió de serveis per proveir el lloc
de Cap dels Serveis Jurídics, Codi F90080001, pel sistema de lliure designació, la cobertura
provisional del qual és urgent i inajornable, i que respon a la següent descripció:
UNITAT DE SECRETARIA GENERAL TÈCNICA
LLOC: F90080001
CAP DELS SERVEIS JURÍDICS
CD: 27
CE: 25
FP: Lliure designació
ADM: Totes les administracions públiques de les Illes Balears.
GRUPS: A1
TJ: Jornada general
TH: Horari general d’Administració.
ESCALES: Subescala tècnica (Tècnic/a d’Administració General)
NIVELL DE CATALÀ: C1 i llenguatge administratiu

Segon. Aprovar les bases que han de regir la present convocatòria en els mateixos
termes que es redacten a l’expedient.
Tercer. Publicar un edicte amb el contingut del present acord en el tauler d'anuncis
de l'Ajuntament, a la seva pàgina web i al BOIB.
CONVOCATÒRIA I BASES PER PROVEIR 31 PLACES DE POLICIA LOCAL COM A
FUNCIONARIS DE CARRERA
A continuació es veu l’expedient relatiu a l’aprovació de la convocatòria i bases per proveir
com a personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Llucmajor, trenta-una places de
l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, grup C, subgrup C1 de la
categoria de policia local i la proposta.
Atès que per aquest Ajuntament es va ordenar la incoació de l’expedient relatiu a les
Bases que han regir el procés selectiu per proveir, com a personal funcionari de carrera de
l’Ajuntament de Llucmajor, trenta-una places de l’escala d’administració especial, subescala
serveis especials, grup C, subgrup C1 de la categoria de policia local, pel sistema d’accés
de torn lliure, per concurs oposició.
Atès el que disposa l’article 38.7 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, en el sentit de que l'Administració té l'obligació de negociar sobre determinades
matèries i fer-ho de bona fe, però no té l'obligació d'acordar.
Atès el que disposa l'article 37.1.c) del TREBEP, en data 14 de gener de 2019 a la
mesa general de negociació de personal funcionari s’han negociat i aprovat per unanimitat
les bases que han de regir el procés selectiu per proveir, com a personal funcionari de
carrera de l’Ajuntament de Llucmajor, trenta-una places de l’escala d’administració especial,
subescala serveis especials, grup C, subgrup C1 de la categoria de policia local, pel sistema
d’accés de torn lliure, per concurs oposició.
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Atès que l'aprovació de la present convocatòria i Bases correspon a la junta de
Govern per haver-se delegat mitjançant resolució d'Ajuntament núm. 2018000621 de dia 20
de febrer de 2018 (BOIB núm. 26 de 27 de febrer de 2018).
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 convocatòria del procés selectiu per proveir, com a personal
funcionari de carrera de l’Ajuntament de Llucmajor, trenta-una (31) places de l’escala
d’administració especial, subescala serveis especials, grup C, subgrup C1 de la categoria de
policia local, pel sistema d’accés de torn lliure, per concurs oposició.
SEGON.- Aprovar les Bases que han de regir la present convocatòria i que
s’adjunten com a document annex.
TERCER.- Publicar un Edicte amb el contingut del present acord en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament de Llucmajor, a la seva pàgina Web i al BOIB.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL DE MALLORCA
Vist el conveni de col·laboració amb el Consell de Mallorca per donar suport a l’organització,
gestió coordinació i desenvolupament del projecte sociocultural Mallorca World Folk Festival
2019.
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 apareix redactat, el conveni de
col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Llucmajor per donar suport a
l’organització, gestió coordinació i desenvolupament del projecte sociocultural Mallorca World
Folk Festival 2019.
Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per a l’execució del
present acord.
RECTIFICACIÓ DELS PUNTS 5 I 6 DE L’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA D’UN
PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ
Seguidament es veu l’expedient relatiu a la rectificació dels punts 5 i 6 de l’acord d’aprovació
definitiva del Projecte de reparcel·lació de la U.A. 34, Sant Bartomeu, del PRI i la proposta.
En relació a l’acord d’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació de la UNITAT
D’ACTUACIÓ N. 34 SANT BARTOMEU del Pla de Reconversió Integral de la Platja de
Palma.
Vist l’acord referenciat anteriorment, de data 12 de desembre de 2018, tenint en compte la
tramitació seguida en el present expedient, i havent seguit els tràmits establerts en els
articles 78 i següents de la LUIB, i 211 i següents del seu Reglament de desenvolupament,
així com la resta que concorda, amb aprovació inicial i posterior informació pública, no
resulta d’aplicació el que s’estableix a l’article 258 del reglament de la LOUS i en
conseqüència no dóna lloc a la formalització del projecte de reparcel·lació mitjançant
escriptura pública.
En conseqüència, procedeix la rectificació de l’acord de data, 12 de desembre de 2018, amb
anul·lació del punt n. 5, i rectificació del n. 6 (que passaria a denominar-se n. 5) amb la
següent redacció: “Notificar el present acord al propietari a efectes de la inscripció en el
Registre de la Propietat i així ho acrediti davant l’Ajuntament, essent íntegrament a càrrec
del propietari totes les despeses corresponents a la inscripció”.
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En conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el
següent acord:
Únic. Rectificar els punts 5 i 6 l’acord d’aprovació definitiva del projecte de
reparcel·lació de la UNITAT D’ACTUACIÓ N. 34 SANT BARTOMEU del Pla de Reconversió
Integral de la Platja de Palma, presentat per INBLASAN, S.L. com a propietari únic, quedant
de la següent forma:
- Eliminar el punt 5.
- Modificar la redacció del punt 6 (ara 5): “Notificar el present acord al propietari a
efectes de la inscripció en el Registre de la Propietat i així ho acrediti davant l’Ajuntament,
essent íntegrament a càrrec del propietari totes les despeses corresponents a la inscripció.”
Fora l’’ordre del dia i després de la preceptiva declaració unànime d’urgència es veuen les
bases per participar en la XXXVI Rua llucmajorera 2019 i per unanimitat s’adopta el següent
acord:
Primer. Aprovar, en els mateixos termes en què apareixen redactades les bases per
participar en la XXXVI Rua llucmajorera 2019.
Fora l’’ordre del dia i després de la preceptiva declaració unànime d’urgència es veuen les
bases del concurs de cartells «Carnaval de Llucmajor 2019» i per unanimitat s’adopta el
següent acord:
Primer. Aprovar, en els mateixos termes en què apareixen redactades les bases del
concurs de cartells «Carnaval de Llucmajor 2019»
Fora l’’ordre del dia i després de la preceptiva declaració unànime d’urgència es veuen les
bases per participar en el carnaval de s’Arenal 2019, i per unanimitat s’adopta el següent
acord:
Primer. Aprovar, en els mateixos termes en què apareixen redactades les bases per
participar en el carnaval de s’Arenal 2019.
Fora l’’ordre del dia i després de la preceptiva declaració unànime d’urgència es veuen les
bases del concurs de cartells «Carnaval de s’Arenal 2019» i per unanimitat s’adopta el
següent acord:
Primer. Aprovar, en els mateixos termes en què apareixen redactades les bases del
concurs de cartells «Carnaval de s’Arenal 2019»
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
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El secretari

