ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 48 /2020
Caràcter: ordinària
Data: 23 de desembre de 2020
Horari: de les 11 a les hores 11.35 hores
L’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, permet
la realització telemàtica de les sessions dels òrgans col·legiats en supòsits que concorrin
situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que
impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim
presencial de les sessions. Per a la validesa de dites sessions s’exigeix que els membres
participants es trobin en territori espanyol.
Arran de la crisi sanitària que s’està patint, ocasionada per la pandèmia internacional
provocada pel COVID-19, aquesta sessió es realitza telemàticament i la localització dels
seus membres participants en territori espanyol ha quedat acreditada davant el secretari de
la corporació mitjançant l’aportació d’una declaració responsable firmada per cada un d’ells,
en la que es fa constar el domicili des d’on es participa en aquesta sessió telemàtica.
En conseqüència, quan són les 11 hores de dia 23 de desembre de 2020, després de la
convocatòria prèvia es reuneixen telemàticament les persones que a continuació es detallen,
a l’objecte de realitzar sessió ordinària, en primera convocatòria de la Junta de Govern Local
d’aquest Ajuntament.
ASSISTENTS:
 Sra. Noemi Getino Perez, presidenta per delegacio del batle
 Sr. Guillermo Roig Mascarò
 Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló
 Sr. Jose Miguel Pastor Cantallops
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sr. Simó Adrover Llompart
 Srt. Ginés Sáez González
 Sra. Maria del Pilar Bonet Escalera
ABSENTS:
Sr. Eric Jareño Cifuentes, batle (excusa la seva assistencia).
El Sr. Raul Dominguez Martin s’incorpora a la sessio una vegada començada.
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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 16 de desembre de 2020, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I
L’AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR PER DUR A TERME ACTUACIONS D'INVERSIÓ
(OBRES, ADQUISICIÓ DE VEHICLES I D'IMMOBLES) I PER SUFRAGAR HONORARIS
DE REDACCIÓ DE PROJECTES I DE DIRECCIÓ D'OBRES.
I. En data 17 d’abril de 2020, la presidenta del Consell de Mallorca va aprovar la
convocatòria de subvencions 2020-2021 per dur a terme actuacions d'inversió de
competència municipal (obres, vehicles, immobles i per dur a terme actuacions
honoraris) (BOIB núm. 77 de 09.05.2020).
II. En el marc d'aquesta convocatòria de subvencions, a l'Ajuntament de Llucmajor se
li ha concedit una subvenció per import de 283.292,92 euros per dur a terme les
següents actuacions i per, si s'escau, sufragar honoraris de redacció de projectes i
de direcció d'obres(BOIB núm. 203 de 3.12.20):
1. Reforma i accessibilitat de la Ronda Migjorn-vorera Sud.
2. Reforma i accessibilitat del c/Joan Montserrat Llucmajor.
3. Adquisició de 2 camions per a tasques de brigada.
4. Adquisició de vehicle per al transport d'animals.
III. El punt onzè de les bases de la convocatòria d’aquesta subvenció assenyala que
s’haurà de signar un conveni entre el Consell de Mallorca i cada entitat beneficiària
de les subvencions per a la justificació de les despeses. Aquest conveni regularà
les obligacions d’ambdues parts derivades de la concessió de la subvenció.
IV. L’objecte d’aquest conveni és regular les obligacions, el desenvolupament de les
actuacions i la justificació de les despeses derivades de la subvenció concedida pel
Consell de Mallorca a l'Ajuntament de Llucmajor per actuacions d'inversió de
competència municipal (obres, vehicles i immobles) en el marc de la convocatòria de
subvencions pluriennals 2020-2021 i per, si s'escau, sufragar honoraris de redacció
de projectes i de direcció d'obres.
V. Amb la signatura d’aquest conveni les parts s’obliguen al compliment de les
obligacions previstes a la convocatòria de la subvenció esmentada.
VI. En data 15 de desembre de 2020, el secretari de la corporació ha emès el seu
respectiu informe preceptiu
En conseqüència, atès l’exposat anteriorment, se sotmet el fons de l’assumpte a
votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Aprovar, en els propis termes que es redacta a l’expedient, el conveni
de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Llucmajor per dur a
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terme actuacions d'inversió (obres, adquisició de vehicles i d'immobles) i per sufragar
honoraris de redacció de projectes i de direcció d'obres.
Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per executar el
present acord.
En aquests moments s’incorpora a la sessio el Sr. Raul Dominguez.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I
L’AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR PER DUR A TERME ACCIONS INCLOSES EN EL
PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA PER ASSOLIR ELS
OBJECTIUS 2030 PREVISTS PEL PACTE DE LES BATLIES DE MALLORCA.
I. En data 22 de juliol de 2020, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va
aprovar la convocatòria de subvencions 2020-2021 per dur a terme accions incloses en el
Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima per assolir els objectius 2030 prevists pel
Pacte de les Batlies de Mallorca (BOIB núm. 130 de 23.07.2020).
II. En el marc d'aquesta convocatòria de subvencions, a l'Ajuntament de Llucmajor se
li ha concedit una subvenció per import de 38.526,81 euros per dur a terme les següents
accions genèriques i d’inversió (BOIB núm. 204 de 5.12.20):
1. Campanya ambiental per a l’increment dels percentatges de recollida selectiva.
2. Campanya d’implementació de recollida selectiva porta a porta al nucli urbà de
Llucmajor.
3. Redacció projecte tècnic per a la legalització, reforma i adequació del punt verd de
Son Gall (Llucmajor).
4. Redacció projecte tècnic per a la legalització, reforma i adequació del punt verd de
S’Arenal.
5. Actualització del PAESC segons nous criteris de l’oficina del Pacte de les Batlies
de la UE.
6. Informe de seguiment biennal d’implantació del PAESC al municipi de Llucmajor.
7. Substitució lluminàries C/Marina i trams C/Francesc i C/Hispanitat.
III. El punt tretzè de les bases de la convocatòria d’aquesta subvenció assenyala que
s’haurà de signar un conveni entre el Consell de Mallorca i cada entitat beneficiària
de les subvencions per a la justificació de les despeses. Aquest conveni regularà
les obligacions d’ambdues parts derivades de la concessió de la subvenció.
IV. L’objecte d’aquest conveni és regular les obligacions, el desenvolupament de les
actuacions i la justificació de les despeses derivades de la subvenció concedida pel
Consell de Mallorca a l'Ajuntament de Llucmajor per dur a terme accions incloses en
el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) per assolir els objectius
2030 prevists pel Pacte de les Batlies de Mallorca en el marc de la convocatòria de
subvencions 2020-2021.
V. Amb la signatura d’aquest conveni les parts s’obliguen al compliment de les
obligacions previstes a la convocatòria de la subvenció esmentada.
VI. En data 15 de desembre de 2020, el secretari de la corporació ha emès el seu
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respectiu informe preceptiu
En conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votacio i per unanimitat s’adopta el
següent acord:
Primer. Aprovar, en els propis termes que 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 en el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima per assolir els
objectius 2030 prevists per Pacte de les Batlies de Mallorca.
Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per executar el present
acord.
APROVACIÓ DE L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA PER A L’EXERCICI 2020
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.
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
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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 936/2020, de 27 d’octubre, pel qual
s'aprova l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2020.
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 juny 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 votacio i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer.- Aprovar la següent Oferta d'Ocupació Pública per a l'exercici 2020:
A. Taxa de Reposició:
Personal Funcionari
ESCALA

SUBESCALA

CLASSE

CATEGORIA

GRUP

NUMERO

FORMA ACCÉS

Administració
General

Tècnica

-

Tècnic/a
Administració
General

A1

1

Torn lliure

Administració
Especial

Serveis Especials

Policia Local

Policia

C1

2

Torn lliure

Administració
Especial

Serveis Especials

Policia Local

Oficial

C1

2

Torn restringit

Personal Laboral
NIVELL
3

CATEGORIA

NÚM. PLACES
ENCARREGAT\ADA

1
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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.
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 oportúl E
RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES PRORROGA LA COMISSIÓ DE SERVEIS D’ATRIBUCIÓ
TEMPORAL DE FUNCIONS DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ
ANTECEDENTS
I. Segons resolució d’aquesta Batlia de data 20 de desembre de 2019 num. 2019004798 la
Sra. María Antonia Vera Garcías, amb NIF 41.519.383-J, està realitzant una comissió de
serveis d’atribució temporal de funcions per dur a terme les funcions de gestió administrativa
al departament de serveis socials de l’àrea de Serveis socials, Dependència, Tercera edat i
Cementeri, atenguent al coneixement de les tasques desenvolupades a la Unitat de Serveis
Socials i les necessitats urgents del departament. Els efectes d’aquesta atribució temporal
de funcions finalitzen dia 31 de desembre de 2020, al haver arribat al termini màxim d’un
any.
II. Amb data 14 de desembre de 2020 la Cap del negociat d’acció social de Llucmajor ha
emès informe fent constar la necessitat de prorrogar excepcionalment la seva atribució
temporal de funcions un altre any per tal de cobrir les necessitats del departament de
Serveis Socials al tractar-se d’un servei estratègic degut a la situació excepcional de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19, ja que les mesures sanitàries de contenció derivades de
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l’estat d’alarma amb motiu de la pandèmia provocada per la Covid-19 han suposat la
paralització de nombrosos sectors de l’economia que ha desembocat en que els serveis
socials comunitaris Bàsics de l’Ajuntament de Llucmajor haguin augmentat la població
atesa. Per tant, l’impacte directe sobre l’activitat econòmica ha desembocat en una profunda
crisi social projectant els seus efectes més perjudicials sobre la població més vulnerable i
insegura.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- Normativa aplicable:
I. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
II. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPAC).
III. Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL).
IV. 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 (TREBEP).
V. Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears
Segon.- Els articles 88 i següents de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, preveuen que en casos excepcionals i pel temps
indispensable, a la vista de les raons o justificacions que la motiven, pot acordar-se
l'atribució temporal de funcions pròpies del seu cos, escala o especialitat, de forma parcial o
total, al personal funcionari, interí o de carrera, sempre que es compleixin els requisits
legalment exigits.
Tercer.- L'article 4.6. del Pla de Mesures preventives, de protecció i organitzatives
d’aplicació al personal de l’Ajuntament de Llucmajor i el seu organisme autònom amb motiu
del coronavirus COVID-19 aprovat per la Resolució de dia 30 de juny de 2020, estableix que
en els serveis essencials o estratègics es prorroguen de forma automàtica totes les
comissions de servei el venciment de les quals es trobi entre la data d'aquesta resolució i el
31 de desembre de 2020.
En conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votacio i per unanimitat s’adopta el
següent acord:
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Primer.- Prorrogar la comissió de serveis d’atribució temporal de funcions de la Sra. María
Antonia Vera Garcías, amb NIF 43.192.181-K, per dur a terme funcions del lloc F90090005,
Cap de servei de recursos humans.
Segon.- Els efectes d’aquesta pròrroga seran de dia 1 de gener de 2021 fins dia 31de
desembre de 2021.
Tercer.- Notificar la present resolució a la persona interessada.
APROVACIO DE LA CONVOCATORIA I BASES D’UNA BORSA DE FUNCIONARI INTERI
TECNIC D’ESPORTS
Atès que per aquest Ajuntament es va ordenar la incoació d'expedient per a la creació d'una
borsa de personal funcionari interí tècnic d’esports per a posteriors nomenaments com a
personal funcionari interí amb la finalitat de cobrir tant vacants com substitucions transitòries
dels seus titulars o altres necessitats temporals.
Atès que la proposta ha estat objecte de negociació a la mesa general de negociació del
personal funcionari amb les organitzacions sindicals més representatives el dia 30 de
novembre de 2020 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, amb acord sindical.
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, de conformitat amb l'informe de la Tècnic de Funció Pública de dia 16 de
desembre de 2020 i a la vista dels antecedents i fonaments que precedeixen, se sotmet el
fons de l’assumpte a votacio i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer.- Aprovar la convocatòria de les proves selectives per a la creació, mitjançant
concurs-oposició, d'una borsa de personal funcionari interí Tècnic d’esports del Cos Tècnic,
classe Superior, grup A, subgrup A1, d'Administració Especial, per a posteriors
nomenaments com a personal funcionari interí.
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.

APROVACIO DEL PROGRAMA DE SUPORT DE LA GESTIO DE SERVEIS SOCIALS A
REL DE LA CRISI OCASIONADA PER LA COVID-19
ANTECEDENTS DE FET
El 28 de febrer de 2013 es va aprovar el Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen
els principis generals del registre unificat de serveis socials de les illes balears i dels
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procediments per a l’autorització i l’acreditació de serveis socials, i es regulen la secció
suprainsular del registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d’àmbit
suprainsular. Aquest reial decret, porta causa de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis
socials de les Illes Balears, ja que el seu article 84 crea el Registre Unificat de Serveis
Socials per a totes les administracions públiques de les Illes Balears competents en la
matèria, i en què han de constar fidelment totes les dades i els actes administratius
reguladors de les activitats de les entitats i dels serveis socials.
Així doncs, es tracta d’un plantejament basat en d’interès general, que pretén assegurar el
benestar social.
Bàsicament, aquest Registre Unificat constitueix un instrument de coneixement, planificació,
ordenació, control i publicitat dels serveis socials existents en la comunitat autònoma de les
Illes Balears. Així, hi han de constar, entre altres dades, les dades relatives als serveis que
formen part de la xarxa de serveis socials, així com les administracions públiques i les
entitats d’iniciativa privada de serveis socials que són titulars d’aquests serveis.
A més a més, cal dir que la inscripció en el Registre es configura com una obligació prèvia
per poder actuar i intervenir en el camp dels serveis socials a les Illes Balears, juntament
amb l’obtenció i el manteniment de la declaració responsable i de les autoritzacions
administratives, en els supòsits prevists, que fixa la Llei 4/2009, d’11 de juny, amb la finalitat
de garantir el compliment d’uns requisits i d’uns estàndards mínims de qualitat.
D’altra banda, dia 18 de novembre de 2016 es aprovar el Decret 66/2016, de 18 de
novembre, pel qual s’aprova la Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears 20172020 i s’estableixen principis generals per a les carteres insulars i locals, on es regulen les
carteres de serveis socials, que es configuren com l’instrument que determina el conjunt de
prestacions del sistema públic de serveis socials, incloent-hi totes les prestacions tècniques,
econòmiques i tecnològiques i que cada administració competent ha de redactar la seva
cartera de serveis socials en el marc de la distribució de competències vigent, que s’han de
coordinar en el marc de la Conferència Sectorial. Així doncs, l’objecte de la Cartera bàsica
de serveis socials és recollir totes les prestacions que presta o finança la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. Aquestes prestacions poden ser garantides o no, classificació
d’especial transcendència, atès que el caràcter garantit d’una prestació o un servei l’eleva a
la categoria de dret subjectiu per part de la ciutadania.
Bàsicament, el sistema públic de serveis socials s’organitza en forma de xarxa per treballar
en coordinació, en col·laboració i amb el diàleg entre tots els actors que intervenen en el
procés d’atenció a les persones, i s’estructura en serveis socials comunitaris i en serveis
socials especialitzats.
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Aquesta Cartera ha de definir cada tipus de prestació, la població a la qual va destinada,
l’establiment o l’equip professional que l’ha de gestionar, els perfils i les ràtios del personal
professional de l’equip i els estàndards de qualitat. En tots els casos, ha de garantir l’accés a
les prestacions amb el suport de l’Administració, tenint en compte criteris de progressivitat
en la renda i les necessitats de les persones usuàries.
Paral·lelament a la Cartera bàsica de serveis socials aprovada pel Govern de les Illes
Balears, d’acord amb l’article 27 de la Llei 4/2009, els consells insulars, en el marc de les
seves competències estatutàries atribuïdes per l’article 70 de l’Estatut d’autonomia, han
d’establir les seves carteres de serveis socials, el contingut de les quals ha de ser
complementari i addicional al de la Cartera bàsica. Així mateix, les entitats locals també
poden establir les seves carteres de forma complementària i addicional a la Cartera bàsica i
a la cartera insular que correspongui. Aquestes carteres locals hauran de respectar els
principis generals que s’estableixen en la disposició final primera del Decret 66/2016, de 18
de novembre,.
Aquestes noves funcions, han provocat un volum de feina ingent al departament de Serveis
Socials, la qual cosa requereix el reforç amb personal que permeti que no es produeixi una
acumulació de tasques pendents. Existeixen a més al departament treballs endarrerits fruit
de la càrrega de feina que soporta un nombre de personal que es clarament insuficient per
dur a terme la quantitat de treball que es genera des del departament de Serveis socials.
Aquesta nova normativa s’ha vist agreujada amb la implantació de la nova plataforma de
gestió dels expedientes integrament electrònic. Aquestes eines necessàries i que permetran
més endavant una millora en el control i en l’eficiència en la tramitació d’expedients suposen
a dia d’avui un increment de feina durant el temps d’implantació i de posada en
funcionament.
Finalment, amb data 17 de desembre de 2019 el Regidor de Serveis socials ha elaborat la
memòria del Projecte de suport a la gestió de Serveis Socials: creació del registre unificat
de serveis socials i redacció de la cartera de serveis socials
FONAMENTS DE DRET
.L’article 10.1.c) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, amb el qual s’aprova
el text refós de l’Estatut Bàsic de l’empleat Públic, preveu la possibilitat de, per raons
d’urgència i necessitat, nomenar personal funcionari interí per a l’execució de
programes de caràcter temporal, que no podran tenir una durada superior a tres
anys.
.Per la seva banda, l’article 15.2, apartat d) de la Llei 3/2007, de 22 de març, de funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, preveu també la possibilitat de
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nomenar personal funcionari interí, entre d’altres, per desenvolupar programes
temporals que responen a necessitats no permanents de l’Administració.
En conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votacio i per unanimitat s’adopta el
següent Acord:
Primer.- Aprovar, el programa de suport de la gestió de serveis socials: creació del registre
unificat de serveis socials i redacció de la cartera de serveis socials.
Segon.- El termini d’execució d’aquest projecte és fins dia 31 de desembre de 2020,
prorrogable segons el previst a la llei, per considerar que les mancances i les necessitats a
atendre són conjunturals, és a dir, que no responen a una necessitat permanent i estructural
ja que només es necessari per poder reorganitzar tota la gestió econòmica financera de
l‘Ajuntament.
Tercer.- El Projecte de suport a la gestió econòmica financera de l’Ajuntament de Llucmajor
s’aprova en els termes i condicions que figuren a la memòria del Programa de suport a la
gestió econòmica financera de data 17 de desembre de 2019 (Annex I).
ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
S’assessora al batle en assumptes de la seva competència.
PROPOSICIONS, PRECS I PREGUNTES
El Sr. Pastor demana poder tenir accés a la documentació dels punts de l'ordre del dia amb
més antelació, ja que en ocasions, com ahir que hi va haver un tall d'electricitat, no la van
poder examinar, i no tenen prou temps per estudiar els assumptes que després se sotmeten
a votació
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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