ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.:21 /2020
Caràcter: ordinària
Data: 27 de maig de 2020
Horari: de les 11 a les 11.35
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 maig 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. Maria Francisca Lascolas Rosselló
 Sra. Noemí Getino Pérez
 Sr. Alexandro Gaffar
 Sr. Guillermo Roig Mascarò
 Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sra. Maria del Pilar Bonet Escalera
 Sr. Simó Adrover Llompart
 Sr. Gabriel Rojo Rodríguez
 Sr. Ginés Sáez González
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 maig de 2020, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.
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D’OCUPACIÓ
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Atès que per aquest Ajuntament es va ordenar la incoació d'expedient per a la creació d’una
borsa de personal laboral d’agent d’ocupació i desenvolupament local del Grup II del
Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Llucmajor per a l’execució del
programa de caràcter temporal “Llucmajor per l’ocupació”, emmarcat dins el programa SOIB
Desenvolupament Local, segons el que disposa la Resolució del conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB, de 29 d’octubre de 2019, per la qual
s’aprova la convocatòria de subvencions per al programa SOIB Desenvolupament Local per
executar projectes de desenvolupament local
Atès que les bases generals han estat objecte de negociació a la mesa general de
negociació del personal laboral amb les organitzacions sindicals més representatives 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 de Batlia núm. 2019002145 de dia 27 de juny de 2019.
En conseqüència, de conformitat amb l'informe de la Tècnic de Funció Pública de dia 25 de
maig de 2019.
Tot seguit la Sra. Noemí Getin demana si es tracta d'afegir nous tècnics o de reposar els que
tenim, ja que considera que hi ha departaments molt ben dotats de personal tècnic mentre
que d'altres en tenen gran necessitat. També demana si podria comptar amb els seus
serveis per a l'Àrea de Comerç, ja que des de l'Institut d'Innovació Empresarial (IDI) li van dir
que enla seva àrea podria tenir un tècnic de desenvolupament local. La Sra. Francisca
Lascolas contesta que es tracta d'un programa per renovar i mantenir el servei que tenim,
amb el mateix nombre de tècnics, i quan a la seva comesa, creu que ha de ser pròpiament
la creació d'ocupació en qualsevol àrea, i no específicament de comerç.
El batle afegeix que el programa compta amb la corresponent consignació pressupostària, i
que una part de la despesa està subvencionada pel Consell de Mallorca.
Tot seguit, una vegada acabades les intervencions i conseqüència se sotmet el fons de
l’assumpte a votació 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 d’agent d’ocupació i desenvolupament local, perfil
econòmic, per a l’execució del programa de caràcter temporal “Llucmajor per l’ocupació”,
emmarcat dins el programa SOIB Desenvolupament Local.
SEGON.- Aprovar les Bases que han de regir la present convocatòria i que figuren
en el document Annex al present Acord.
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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.
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Atès que per aquest Ajuntament es va ordenar la incoació d'expedient per a la creació d’una
borsa de personal laboral d’agent d’ocupació i desenvolupament local del Grup II del
Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Llucmajor per a l’execució del
programa de caràcter temporal “Llucmajor per l’ocupació”, emmarcat dins el programa SOIB
Desenvolupament Local, segons el que disposa la Resolució del conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB, de 29 d’octubre de 2019, per la qual
s’aprova la convocatòria de subvencions per al programa SOIB Desenvolupament Local per
executar projectes de desenvolupament local
Atès que les bases generals han estat objecte de negociació a la mesa general de
negociació del personal laboral amb les organitzacions sindicals més representatives 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 de Batlia núm. 2019002145 de dia 27 de juny de 2019.
En conseqüència, de conformitat amb l'informe de la Tècnic de Funció Pública de dia 25 de
maig de 2019.
Tot seguit, ates que no hi ha intervencions i conseqüència se sotmet el fons de l’assumpte a
votació 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 d’agent d’ocupació i desenvolupament local, perfil
pedagògic, per a l’execució del programa de caràcter temporal “Llucmajor per l’ocupació”,
emmarcat dins el programa SOIB Desenvolupament Local.
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.
ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
S’assessora al batle en assumptes de la seva competència.
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PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes la Sra. Noemí Getino explica que la seva intenció és
promoure una campanya de fidelització al comerç local, per a la qual cosa seria molt
convenient que es constituís una associació de comerciants de Llucmajor com a entitat
sense ànim de lucre que pogués ser la beneficiària de subvencions municipals, ja que haver
de donar directament les subvencions al comerciants com a persones físiques és complicat.
La interventora considera que l'Ajuntament hauria de catalitzar el procés de creació de
l'associació, un procés que burocràticament no és gaire complicat, sinó que la principal
dificultat és aconseguir un consens en la tria de les persones que s'haurien de posar al
capdavant de l'entitat.
El Sr. Alexandro Gaffar apunta que en el programa de govern hi consta específicament la
voluntat de crear una associació de comerciants, de manera que està totalment d'acord en
impulsar la mesura.
Un cop acabats els assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta.
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