
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 36/2020
Caràcter: Extraordinària
Data: 25 de setembre de 2020
Horari: de les 8.45 a les 8.50  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 per la 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 8.45 hores de dia 25 de setembre 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:
 Sr. Eric Jareño Cifuentes, batle
 Sra. Noemí Getino Pérez
 Sr. Guillermo Roig Mascarò
 Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló
 Catalina Munar Miquel, intervenora
 i Marc Rigo Manresa, secretari.

CREACIÓ  D’UNA  BORSA  DE  TREBALL  D’AGENT  D’OCUPACIÓ  I

DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL), PERFIL ECONÒMIC.

Atès que per aquest  Ajuntament es va aprovar la convocatòria de les proves selectives per
a  la  creació,  mitjançant  concurs-oposició,  d’una  borsa  de  treball  d’agent  d’ocupació  i
desenvolupament local, perfil econòmic, per a l’execució del programa de caràcter temporal
“Llucmajor  per  a  l’ocupació”,  emmarcat  dins  el  programa SOIB Desenvolupament  Local
(BOIB Núm.105, de dia 9 de juny de 2020 ), la part dispositiva del qual és el següent:
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Una  vegada  desenvolupat  el  procés  selectiu  i  vista  la  proposta  definitiva  del  Tribunal
Qualificador amb data 23 de setembre de 2020.

En conseqüència se sotmet el  fons de l’assumpte a votació i  per  unanimitat  s’adopta el
següent acord:

Primer.-  Crear  una  borsa  de treball  d’agent  d’ocupació  i  desenvolupament  local,
perfil  econòmic,  per  a  l’execució  del  programa  de  caràcter  temporal  “Llucmajor  per  a
l’ocupació”,  emmarcat  dins  el  programa  SOIB  Desenvolupament  Local,  que  queda
conformada pels aspirants que s’indiquen en l’ordre de prelació següent:

ASPIRANT PUNTUACIÓ

VELASCO RODRÍGUEZ, Irma 37,01

MARTÍNEZ CÁNAVES, Juan 28,01

VELÁSQUEZ SÁNCHEZ, Paula Fabiola 25,42

SASTRE OLIVER, Juan 24,05

ADROVER LLADÓ, Guillermo Luis 23,15

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

CREACIÓ  D’UNA  BORSA  DE  TREBALL  D’AGENT  D’OCUPACIÓ  I

DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL), PERFIL PEDAGÒGIC.

Atès que per aquest  Ajuntament es va aprovar la convocatòria de les proves selectives per
a  la  creació,  mitjançant  concurs-oposició,  d’una  borsa  de  treball  d’agent  d’ocupació  i
desenvolupament local, perfil pedagògic, per a l’execució del programa de caràcter temporal
“Llucmajor  per  a  l’ocupació”,  emmarcat  dins  el  programa SOIB Desenvolupament  Local
(BOIB Núm.105, de dia 9 de juny de 2020 ), la part dispositiva del qual és el següent:

Una  vegada  desenvolupat  el  procés  selectiu  i  vista  la  proposta  definitiva  del  Tribunal
Qualificador amb data 23 de setembre de 2020.

En conseqüència se sotmet el  fons de l’assumpte a votació i  per  unanimitat  s’adopta el
següent acord:

Primer.-  Crear  una  borsa  de treball  d’agent  d’ocupació  i  desenvolupament  local,
perfil  pedagògic,  per  a  l’execució  del  programa  de  caràcter  temporal  “Llucmajor  per  a
l’ocupació”,  emmarcat  dins  el  programa  SOIB  Desenvolupament  Local,  que  queda
conformada pels aspirants que s’indiquen en l’ordre de prelació següent:

ASPIRANT PUNTUACIÓ

CALDAROLA SCIPIONI, María Victoria 37,01

BÁEZ LÓPEZ, Ana 33,60
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BENNASAR BELTRÁN, Catalina María 31,77

SANTOS CIDÓN, Yolanda 27,95

CEBRIÁN GÓMEZ, Ignacio 26,47

DIQUERO, Manon 26,25

PUIG MONSERRAT, María del Mar 22,34

ROSA MULET, Catalina María 21,91

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

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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