
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 48/2018
Caràcter: ordinària
Data: 21 de novembre de 2018
Horari: de les 8.30 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.

ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sra. Maria Antònia Gil Clar

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 14 de novembre de 2018, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat. 

REASSIGNACIÓ  D’EFECTIUS  A  L’EQUIP  DE  SUPORT  DE  LA  IMPLANTACIÓ  DE
L’ADMINISTRACIÓ  ELECTRÒNICA
Seguidament es veu l’expedient relatiu a la reassignació d’efectius a l’equip de suport per a
la implantació de la Plataforma de tramitació simplificada i la proposta.

A la  Junta de Govern Local  en sessió del  passat  30 de maig  es va designar l’equip  de
projecte i els responsables funcionals per a la implantació d’una plataforma de tramitació
electrònica integrada amb el sistema informàtic de l’Ajuntament de Llucmajor, i en la sessió
de dia 18 de juliol es va designar l’equip de manteniment de la plataforma, i les persones
que hauran d’exercir el rol d’usuaris avançats. 

No obstant això, a mesura que han avançat els treballs per a l’efectiva implantació, i escoltat
el parer dels tècnics en la matèria, es fa necessari incrementar en determinades àrees els
nombre  d’efectius,  i  també,  arran  de  les  contingències  sorgides,  efectuar  algunes
modificacions respecte de les persones designades. 

En conseqüència, se sotmet a votació el  fons de l’assumpte i per unanimitat s’adopta el
següent acord:
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Primer. Designar les persones següents per exercir les funcions d’usuaris avançats,
per tal que puguin instruir la resta d’usuaris dels departaments que s’especifiquen: 

Departament Designat/da

Població J.C.C.

Secretaria, Batlia, Prevenció de Riscos Laborals, Educació,
i Esports

A.O.A.

Registre, OAC Llucmajor, i Turisme C.B.R.

Registre, OACs Arenal/Badies M.M.S.

Urbanisme, Activitats, i Cadastre J.A.M. i C.T.S.

RRHH, Medi Ambient, Ocupació, Comerç, i Serveis Socials 
(Llucmajor)

T.M.S.

Intervenció i Tresoreria M.V.O.

Policia Local M.N.D.

Cultura, Participació Ciutadana, Joventut, i Esports M.G.M.

Serveis Socials (s’Arenal) N.K.M.

Segon. Notificar el present acord al personal responsable designat. 

BORSA DE TREBALL DE TREBALLADORS/ES SOCIALS 
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a l’aprovació per crear una borsa de treballadors/es
socials Grup A, Subgrup A2 per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí
de l’Ajuntament de Llucmajor i la proposta.

Atès que per aquest Ajuntament, es  va aprovar la convocatòria i les Bases de les  proves
selectives per a la creació, mitjançant oposició, d’una borsa de treball  de treballadors/es
socials, Grup A, Subgrup A2, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí.
(BOIB núm. 73 de 14 de juny de 2018).

Tot seguit,  una vegada desenvolupat el  procés selectiu  i  vista la  proposta definitiva del
Tribunal Qualificador amb data 12 de novembre de 2018, per unanimitat s’adopta el següent
acord:

Primer. Crear una borsa de treball de treballadors/es socials Grup A, Subgrup A2 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:
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ASPIRANT - DNI PUNTUACIÓ
25726732J 24,450
41516743H 19,24
43145816R 17,91
43156819X 16,48
43083080D 14,990

Segon. Publicar el present Acord en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i a la seva
pàgina web.

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.

BORSA DE TREBALL DE CONSERGES
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a l’aprovació per crear una borsa de treball de conserges
per  a  posteriors  nomenaments  com  a  personal  funcionari  interí  o  per  a  posteriors
contractacions com a personal laboral temporal de l’Ajuntament de Llucmajor i la proposta.

Atès que per aquest Ajuntament, es  va aprovar la convocatòria i les Bases de les  proves
selectives per a la creació, mitjançant oposició, d’una borsa de treball de conserges  per a
posteriors nomenaments com a personal funcionari interí o per a posteriors contractacions
com a personal laboral temporal (BOIB núm. 76 de 21 de juny de 2018.

Tot  seguit  una  vegada desenvolupat  el  procés selectiu  i  vista  la  proposta  definitiva  del
Tribunal Qualificador amb data 13 de novembre de 2018, es sotmet el fons de l’assumpte a
votació i  amb l’abstenció del  Sr.  Serra i  el  vot favorable de la  resta dels  membres,  per
majoria s’adopta el següent acord:

Primer.-  Crear una borsa de treball  de conserges  per a posteriors nomenaments
com a personal funcionari interí o per a posteriors contractacions com a personal laboral
temporal de l’Ajuntament de Llucmajor, que queda conformada pels aspirants que s’indiquen
en l’ordre de prelació següent:

ASPIRANT - DNI PUNTUACIÓ
78210722G 18,27
43023690M 17,55
42981069A 17,20
43164236k 17,10
42988717S 16,85
43040537Q 16,85
43071192N 16,85
43123038Q 16,70
43101666B 16,20
43131393E 16,10
78201275X 15,85
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43039150D 15,75
43150412C 15,70
43085348T 15,50
43017612E 15,10
43147708F 14,95
43189730P 14,55
18233018K 14,45
43029004Y 14,35
43185070V 14,15
34069624T 14,00
45188368S 13,90
46689077C 13,75
47695808H 13,40
43135530L 13,30
43025320W 12,75
43169676X 12,55

Segon.- Publicar el present Acord en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i a la seva
pàgina web.

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.

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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