ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 16/2019
Caràcter: ordinària
Data: 17 d’abril de 2019
Horari: de les 8.30, a les 9.05 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.
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 10 d’abril de 2019, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.
APROVAR CONVOCATÒRIA I BASES D’UNA BORSA DE TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ
GENERAL
A continuació es deixa damunt la taula pendent d’un millor estudi l’assumpte relatiu a
l’aprovació de la convocatòria i bases de les proves selectives per a la creació mitjançant
oposició, d’una borsa de personal funcionari interí tècnic d’administració general.
APROVAR CONVOCATÒRIA I BASES D’UNA BORSA EXTRAORDINÀRIA DE
TREBALLADORS/ES FAMILIARS
Seguidament es veu l’expedient relatiu a l’aprovació de la convocatòria i bases de les proves
selectives per a la creació, mitjançant concurs, d’una borsa extraordinària de treball de
treballadors/es familiars per a posteriors contractacions com a personal laboral temporal.
Atès que per aquest Ajuntament es va ordenar la incoació d'expedient per a la creació d’ una
borsa extraordinària de treballador/a familiar per a cobrir les necessitats que produeixin a la
corporació mitjançant contractacions laborals temporals.
Atès que la proposta ha estat objecte de negociació a la mesa general de personal laboral
amb les organitzacions sindicals més representatives el dia 10 d’abril de 2018 per aplicació
del que disposa l'article 37.1.c) 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, havent-se arribat a Acord.
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).
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En conseqüència per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer.- Aprovar la convocatòria de les proves selectives per a la creació, mitjançant
concurs, d’una borsa extraordinària de treball de treballadors/es familiars per a posteriors
contractacions com a personal laboral temporal.
Segon.- Aprovar les Bases que han de regir la present convocatòria i que figuren en
el document Annex al present Acord.
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.
Quart.- Donar compte del present acord a l'Ajuntament Ple en la primera sessió que
es dugui a terme.
APROVAR BASES DE LES III JORNADES D’ESTUDIS LOCALS DE LLUCMAJOR
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a les bases de les III jornades d’Estudis Locals de
Llucmajor.
Vistes les Bases de les III jornades d’Estudis Locals de Llucmajor (2019).
En conseqüència, per unanimitat s’adopta el següent acord:
Únic. Aprovar en els mateixos termes en què apareixen redactades les bases de les
III jornades d’Estudis Locals de Llucmajor (2019) i convocar dites jornades.
DONAR COMPTE DE NOMENAMENT DE NOTARI A LLUCMAJOR
Seguidament es dóna compte del nomenament del Sr. Miguel Àngel Panzano Cilla com a
notari adjudicatari d’una notaria a Llucmajor, mitjançant resolució de la Conselleria de
Presidència de data 1 d’abril de 2019 i els membres assistents es donen per assabentats.
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

