
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 04 /2021
Caràcter: ordinària
Data: 27 de gener de 2021
Horari: de les 11 a les 12.05 hores  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  27 de  gener  de 2021,  després  de  la
convocatòria prèvia es reuneixen telemàticament les persones que a continuació es detallen,
a l’objecte de realitzar sessió ordinària, en segona convocatòria de la Junta de Govern Local
d’aquest Ajuntament.

ASSISTENTS:
 Eric Jareño Cifuentes, batle
 Sr. Bernadi Vives Cardona,
 Sra. Noemi Getino Perez, 
 Sr. Guillermo Roig Mascaró
 Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló
 Sr. Jose Miguel Pastor Cantallops 
 Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari.

ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sr. Simó Adrover Llompart
 Sr. Gabriel Rojo Rodriguez
 Srt. Ginés Sáez González
 Sra. Maria del Pilar Bonet Escalera
 Sr. Raúl Domínguez Martín.
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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 20 de gener  de 2021, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.

ACORD  RELATIU  AL  RECONEIXEMENT  INICIAL  DEL  NIVELL  DE  CARRERA

PROFESSIONAL HORITZONTAL  DEL  EMPLEATS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE

LLUCMAJOR

Dia  19  de  desembre de 2019,  l'Ajuntament  en  Ple  va acordar  l’aprovació  dels  principis

generals  que  han  de  regir  la  carrera  professional  horitzontal  dels  empleats  públics  de

l'Ajuntament de Llucmajor (BOIB núm. 160 de 22 de desembre del 2019).

A  l'apartat  quart  de  l'esmentat  Acord,  es  regula  una  primera  adquisició  de  nivell

extraordinària  perquè  tots  els  empleats  que complissin  els  requisits,  poguessin  adquirir,

d'una sola vegada, el nivell de carrera de conformitat amb els anys de serveis prestats a

l'Administració pública i les hores de formació corresponents.

De conformitat amb el segon paràgraf de l'apartat quart, aquest reconeixement inicial havia

de sol·licitar-se, i acreditar-se, dins dels dos primers mesos posteriors a l'entrada en vigor de

l'Acord de carrera professional, això és, fins el 22 de febrer de 2019. L'esmentat termini va

ser ampliat posteriorment fins el 31 de maig de 2019, sense perjudici del que s’estableix a la

disposició addicional primera del propi Acord, en el qual es regula un règim transitori, en el

qual  s'estableix  el  termini  d'un any perquè,  aquells empleats que no comptaven amb el

nombre suficient d'hores de formació, poguessin efectuar-les i acreditar-les.

Dins el termini establert (dia 22 de desembre de 2019 fins dia 22 de desembre de 2020,

ambdós inclosos), s’ha presentat documentació per part del empleats públics als efectes

d’acreditar la formació requerida per al reconeixement del dret a la carrera professional en

els termes establerts a l’esmentat Acord.

Una vegada finalitzat el termini per sol·licitar, i acreditar, les hores de formació necessàries

per  al  reconeixement inicial  del  nivell  de carrera professional horitzontal,  amb data 6 de

febrer de 2020 es va constituir la Comissió de seguiment i control de la carrera professional

a l'efecte de valorar el compliment dels requisits necessaris per accedir a diferents nivells de

carrera de tots els empleats públics, entre els quals també s'inclou a el personal adscrit als

diferents organismes autònoms dependents de l'Ajuntament de Llucmajor.

Una vegada valorats tots els empleats públics, amb data 25 de generar de 2021 s’ha reunit

la  Comissió  de  valoració  per  aprovar  definitivament  el  personal  el  personal  apte  per  al

reconeixement de el dret al corresponent nivell de carrera professional, així com el personal

no apte per no complir amb els requisits assenyalats en el propi Acord.
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En conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el

següent ACORD:

Primer.  Reconèixer  al  següent  personal  funcionari  l’adquisició  del  nivell  de  carrera

professional  horitzontal  en el  nivell  que s’indica,  i  el  consegüent dret  a la  percepció del

complement  retributiu  en  funció  del  grup de classificació  i  el  respectiu  nivell  de carrera

professional:

Nº Empleat Identificació empleat/ada Grup

Nivell 

Carreraa

1317 AGUILO VILA, MARIA LUISA C2 2

1671  ALARCON GONZALEZ, JOSE C2 2

65 ALEJANDRO CAPELLA, ISABEL C1 4

310 ALFARO MORA, JOSEFA C2 4

803 AMENGUAL SERRA, MAGDALENA C1 2

803 AMER SBERT, ESTEBAN C1 4

699 AZNAR MARCOS, FRANCISCO JOSE C1 3

94 BALLESTER ROCA, PEDRO C1 4

551 BANUS JANER, ANTONI C2 3

550 BARCELO RIERA, CATALINA C1 3

46 BARCELO ZANOGUERA, ANTONIO C1 4

751 BENNASAR CARRETERO, MARIA JOSEFA C1 2

698 BLESA VIDAL, ISIDRO A2 3

476 BONNIN PEREZ, ANDREU C1 4

583 BRAVO GARCIA, ANTONIO C1 3

41 CALDENTEY LLOMPART, RAFAEL C1 4

634 CALDES VANRELL, MATEU C1 3

582 CANOVAS GUBERN, ANTONIO A. C1 3

824 CARDELL RODRIGUEZ, ALICIA A2 2

16 CARO CAPELLA, JULIANA C1 4

54 CATANY ALOS, ANDRES C1 4

725 CENTRO GAMUNDI, JORDI C1 3

89 CLAR COLL, MARIA A1 4
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