
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 53/2018
Caràcter: ordinària
Data: 27 de desembre de 2018
Horari: de les 9 a les 9.15 hores
Lloc: Casa consistorial (despatx del batle)

ASSISTENTS:
 Sr. Gregorio Estarellas Mas, batle
 Sr. Jaume J. Oliver Vallés
 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.

ABSENTS:
 Sra. Lucía Escribano Alés

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

NOMENAMENT AUXILIAR ADMINISTRATIVA
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a l’aprovació del nomenament d’una funcionària interina,
Auxiliar administrativa i la proposta.

Atès que la Junta de Govern Local va aprovar, en sessió de dia 19 de desembre de 2018, la
creació del Programa Complementari al Programa  de Creació del Registre de Personal i
implantació  d’un  sistema  integrat  de  Recursos  Humans  de  l’Ajuntament  de  Llucmajor
aprovat per la Junta de Govern el dia 29 de juny de 2016.

Atès  que  segons  resolució  d’aquesta  Batlia  amb  data  19  de  setembre  de  2018,  núm
2018005103,  la  Sra.  M.P.B.S.,  està  prestant  serveis  en  aquesta  corporació  com  a
funcionària interina, Auxiliar Administrativa, Grup C, Subgrup C2 per al Programa de creació
del  Registre  de  Personal  i  implantació  d’un  sistema  integrat  de  Recursos  Humans  de
l’Ajuntament. Els efectes d’aquest nomenament finalitzen dia 31 de desembre de 2018.

Seguidament  i atesa l’existència de crèdit suficient per continuar amb la prestació de serveis
del personal funcionari interí dels programes temporals durant l’exercici 2019, se sotmet el
fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:

Primer.- Nomenar  a  la  Sra.  M.P.B.S. com  a  funcionària  interina,  Auxiliar
Administrativa, Grup  C,  Subgrup  C2,  per  al  Programa Complementari  al  Programa  de
Creació del Registre de Personal i implantació d’un sistema integrat de Recursos Humans
de l’Ajuntament de Llucmajor.

Segon.- Els efectes d’aquesta pròrroga seran de dia 1 de gener de 2019 fins dia 31
de desembre de 2019.
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Tercer.-  Notificar  la  present  resolució  a  la  persona  interessada  i  al  Servei  de
Recursos Humans.

NOMENAMENT  DE  TÈCNIC  DE  L’ADMINISTRACIÓ  ESPECIAL,  ESPECIALITAT
INFORMÀTICA
Seguidament es veu l’expedient relatiu a l’aprovació del nomenament d’un funcionari interí,
tècnic superior de l’Administració Especial, especialitat informàtica i la proposta.

Atès que la Junta de Govern Local va aprovar, en sessió de dia 19 de desembre de 2018, la
creació del Programa Complementari al Programa  de Creació del Registre de Personal i
implantació  d’un  sistema  integrat  de  Recursos  Humans  de  l’Ajuntament  de  Llucmajor
aprovat per la Junta de Govern el dia 29 de juny de 2016.

Atès  que  segons  resolució  d’aquesta  Batlia  amb  data  20  de  desembre  de  2017,  múm
2017005374, el Sr. B.M.S., està prestant serveis en aquesta corporació com a funcionari
interí, Tècnic  superior  de  l’Administració  Especial,  Grup  A,  Subgrup  A1,  especialitat
informàtica per al Programa de creació del Registre de Personal i implantació d’un sistema
integrat de Recursos Humans de l’Ajuntament. Els efectes d’aquest nomenament finalitzen
dia 31 de desembre de 2018.

Seguidament i atesa l’existència de crèdit suficient per continuar amb la prestació de serveis
del personal funcionari interí dels programes temporals durant l’exercici 2019, se sotmet el
fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:

Primer.- Nomenar  al  Sr.  B.M.S.,  com  a  funcionari  interí, Tècnic  superior  de
l’Administració  Especial,  Grup  A,  Subgrup  A1,  especialitat  informàtica  per  al  Programa
Complementari al Programa  de Creació del Registre de Personal i implantació d’un sistema
integrat de Recursos Humans de l’Ajuntament de Llucmajor.

Segon.- Els efectes d’aquesta pròrroga seran de dia 1 de gener de 2019 fins dia 31
de desembre de 2019.

Tercer.- Notificar  la  present  resolució  a  la  persona  interessada  i  al  Servei  de
Recursos Humans.

PRÒRROGA  DE  NOMENAMENT  D’AGENT  D’OCUPACIÓ  I  DESENVOLUPAMENT
LOCAL
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a l’aprovació per prorrogar el nomenament d’una Agent
d’Ocupació  i  Desenvolupament  Local,  per  al  programa  d’Impuls  de  polítiques  actives
d’ocupació i desenvolupament local i la proposta.

Atès que la Junta de Govern va aprovar, en sessió de dia 10 d’agost de 2017, la creació del
Programa d’impuls de polítiques actives d’ocupació i desenvolupament local.
Segons resolució d’aquesta Batlia amb data 24 d’abril de 2018, múm 2018001572, la Sra.
A.C.R.,  està  prestant  serveis  en  aquesta  corporació  com  a  funcionaria  interina,  tècnic
d’aministració  especial  subescala  tècnica  mitjà,  grup  A,  subgrup  A2,especialitat  Agent
d’Ocupació i  desenvolupament  local,  per a l’execució del programa de caràcter  temporal
“Impuls  de  polítiques  actives  d’ocupació  i  desenvolupament  local”.  Els  efectes  d’aquest
nomenament finalitzen dia 31 de desembre de 2018, sense perjudici de la possibilitat que
s’hagués de prorrogar segons el previst a la llei.

Atès l’informe emès per el Regidor d’Economia i Hisenda, Contractació, Recursos Humans i
Funció pública de dia 20 de desembre de 2018 sol·licitant al Servei de Recursos Humans
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que, previs tràmits oportuns, es dugui a terme la pròrroga del personal funcionari interí per a
l’execució de tots els programes temporals fins dia 31 de desembre de 2019.

Seguidament i atesa l’existència de crèdit suficient per continuar amb la prestació de serveis
del personal funcionari interí dels programes temporals durant l’exercici 2019, se sotmet el
fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:

Primer.- Prorrogar  el  nomenament  de la  Sra.  A.C.R.,  Agent  d’Ocupació  i
Desenvolupament Local, grup A, subgrup A2, per al programa d’Impuls de polítiques actives
d’ocupació i desenvolupament local.

Segon.- Els efectes d’aquest nomenament seran a partir de dia 1 de gener de 2019
fins dia 31 de desembre de 2019

Tercer.- Notificar la present resolució a la persona interessada.

PRÒRROGA  DE  NOMENAMENT  D’AGENT  D’OCUPACIÓ  I  DESENVOLUPAMENT
LOCAL
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a l’aprovació per prorrogar el nomenament d’una Agent
d’Ocupació  i  Desenvolupament  Local,  per  al  programa  d’Impuls  de  polítiques  actives
d’ocupació i desenvolupament local i la proposta.

Atès que la Junta de Govern va aprovar, en sessió de dia 10 d’agost de 2017, la creació del
Programa d’impuls de polítiques actives d’ocupació i desenvolupament local.
Segons resolució d’aquesta Batlia amb data 12 de febrer de 2018, múm 2018000473, la Sra.
M.M.V.,  està  prestant  serveis  en  aquesta  corporació  com  a  funcionaria  interina,  tècnic
d’administració  especial  subescala  tècnica  mitjà,  grup  A,  subgrup  A2,especialitat  Agent
d’Ocupació i  desenvolupament  local,  per a l’execució del programa de caràcter  temporal
“Impuls  de  polítiques  actives  d’ocupació  i  desenvolupament  local”.  Els  efectes  d’aquest
nomenament finalitzen dia 31 de desembre de 2018, sense perjudici de la possibilitat que
s’hagués de prorrogar segons el previst a la llei.

Atès l’informe emès per el Regidor d’Economia i Hisenda, Contractació, Recursos Humans i
Funció pública de dia 20 de desembre de 2018 sol·licitant al Servei de Recursos Humans
que, previs tràmits oportuns, es dugui a terme la pròrroga del personal funcionari interí per a
l’execució de tots els programes temporals fins dia 31 de desembre de 2019.

Tot seguit i atesa l’existència de crèdit suficient per continuar amb la prestació de serveis del
personal funcionari interí dels programes temporals durant l’exercici 2019, se sotmet el fons
de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:

Primer.- Prorrogar  el  nomenament  de  la  Sra.  M.M.V. Agent  d’Ocupació  i
Desenvolupament Local, grup A, subgrup A2, per al programa d’Impuls de polítiques actives
d’ocupació i desenvolupament local.

Segon.- Els efectes d’aquesta pròrroga de nomenament seran de dia 1 de gener de
2019 fins dia 31 de desembre de 2019.

Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat.

PRÒRROGA  DE  NOMENAMENT  DE  TÈCNICA  DE  L’ADMINISTRACIÓ  ESPECIAL,
ESPACIALITAT EN GESTIÓ ESPORTIVA
A continuació  es veu l’expedient  relatiu  a  l’aprovació  del  nomenament  d’una funcionària
interina,  Tècnica superior  de l’Administració Especial,  especialitat  gestió esportiva,  per al
Programa  de  Creació,  Reordenació,  Organització  i  Impuls  del  Servei  d’Esports  de
l’Ajuntament . 
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Atès que la Junta de Govern va aprovar, en sessió de dia 24 d’agost de 2016, la creació del
Programa  de  Creació,  Reordenació,  Organització  i  Impuls  del  Servei  d’Esports  de
l’Ajuntament.

Atès  que  segons  resolució  d’aquesta  Batlia  amb  data  20  de  desembre  de  2017,  múm
2017005377, la Sra. P.M.A., està prestant serveis en aquesta corporació com a funcionaria
interina, Tècnic superior de l’Administració Especial, Grup A, Subgrup A1, especialitat gestió
esportiva,  per  al  Programa  de  Creació,  Reordenació,  Organització  i  Impuls  del  Servei
d’Esports de l’Ajuntament. Els efectes d’aquest nomenament finalitzen dia 31 de desembre
de 2018, sense perjudici de la possibilitat que s’hagués de prorrogar segons el previst a la
llei.

Atès l’informe emès per el Regidor d’Economia i Hisenda, Contractació, Recursos Humans i
Funció pública de dia 20 de desembre de 2018 sol·licitant al Servei de Recursos Humans
que, previs tràmits oportuns, es dugui a terme la pròrroga del personal funcionari interí per a
l’execució de tots els programes temporals fins dia 31 de desembre de 2019.

Seguidament i atesa l’existència de crèdit suficient per continuar amb la prestació de serveis
del personal funcionari interí dels programes temporals durant l’exercici 2019, se sotmet el
fons de l’assumpte a votació i amb l’abstenció del Sr. Segura i el vot favorable de la resta
dels membres, per majoria s’adopta el següent acord:

Primer.- Prorrogar  el  nomenament  de la  Sra.  P.M.A.,  com a funcionària  interina,
Tècnic  superior  de  l’Administració  Especial,  Grup  A,  Subgrup  A1,  especialitat  gestió
esportiva,  per  al  Programa  de  Creació,  Reordenació,  Organització  i  Impuls  del  Servei
d’Esports de l’Ajuntament.

Segon.- Els efectes d’aquesta pròrroga seran de dia 1 de gener de 2019 fins dia 31
de desembre de 2019.

Tercer.- Notificar  la  present  resolució  a  la  persona  interessada  i  al  Servei  de
Recursos Humans.

PRÒRROGA DE NOMENAMENT D’AUXILIAR ADMINISTRATIVA
Seguidament  es veu l’expedient  relatiu a l’aprovació per prorrogar el  nomenament d’una
funcionària  interina,  Auxiliar  Administrativa  per  al  Programa  de  Suport  a  la  Gestió
Administrativa de l’Ajuntament i la proposta.

Atès que la Junta de Govern va aprovar, en sessió de dia 3 de maig de 2017, la creació del
Programa de Suport a la Gestió Administrativa de l’Ajuntament.
Atès  que  segons  resolució  d’aquesta  Batlia  amb  data  20  de  desembre  de  2017,  múm
2017005378,  la  Sra.  M.L.A.V.,  està  prestant  serveis  en  aquesta  corporació  com  a
funcionaria interina, Auxiliar Administrativa, Grup C, Subgrup C2, per al Programa de Suport
a la Gestió Administrativa de l’Ajuntament. Els efectes d’aquest nomenament finalitzen dia
31  de  desembre  de  2018,  sense  perjudici  de  la  possibilitat  que  s’hagués  de  prorrogar
segons el previst a la llei.

Atès l’informe emès per el Regidor d’Economia i Hisenda, Contractació, Recursos Humans i
Funció pública de dia 20 de desembre de 2018 sol·licitant al Servei de Recursos Humans
que, previs tràmits oportuns, es dugui a terme la pròrroga del personal funcionari interí per a
l’execució de tots els programes temporals fins dia 31 de desembre de 2019.
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A continuació i atesa l’existència de crèdit suficient per continuar amb la prestació de serveis
del personal funcionari interí dels programes temporals durant l’exercici 2019, se sotmet el
fons de l’assumpta a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:

Primer.- Prorrogar el nomenament de la Sra. M.L.A.V., com a funcionària interina,
Auxiliar  Administrativa,  Grup  C,  Subgrup  C2,  per  al  Programa  de  Suport  a  la  Gestió
Administrativa de l’Ajuntament.

Segon.- Els efectes d’aquesta pròrroga seran de dia 1 de gener de 2019 fins dia 31
de desembre de 2019.

Tercer.- Notificar  la  present  resolució  a  la  persona  interessada  i  al  Servei  de
Recursos Humans.

PRÒRROGA DE NOMENAMENT D’AUXILIAR ADMINISTRATIU
Seguidament  es  veu  l’expedient  relatiu  a  l’aprovació  per  prorrogar  el  nomenament  d’un
funcionari interí, Auxiliar Administrativa per al Programa de desenvolupament i aplicació del
Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament i la proposta.

Atès que la Junta de Govern va aprovar, en sessió de dia 30 de desembre de 2016, la
creació  del  Programa  de  Desenvolupament  i  aplicació  del  Reglament  de  Participació
Ciutadana de l’Ajuntament. 

Atès  que  segons  resolució  d’aquesta  Batlia  amb  data  20  de  desembre  de  2017,  núm
2017005376, el Sr. J.M.G.M., està prestant serveis en aquesta corporació com a funcionari
interí, Auxiliar Administratiu, Grup C, Subgrup C2, per al  Programa de Desenvolupament i
aplicació  del  Reglament  de Participació  Ciutadana  de l’Ajuntament.  Els  efectes d’aquest
nomenament finalitzen dia 31 de desembre de 2018, sense perjudici de la possibilitat que
s’hagués de prorrogar segons el previst a la llei.

Atès l’informe emès per el Regidor d’Economia i Hisenda, Contractació, Recursos Humans i
Funció pública de dia 20 de desembre de 2018 sol·licitant al Servei de Recursos Humans
que, previs tràmits oportuns, es dugui a terme la pròrroga del personal funcionari interí per a
l’execució de tots els programes temporals fins dia 31 de desembre de 2019.

Seguidament i atesa l’existència de crèdit suficient per continuar amb la prestació de serveis
del personal funcionari interí dels programes temporals durant l’exercici 2019, se sotmet el
fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:

Primer.- Prorrogar el nomenament del Sr. J.M.G.M., com a funcionari interí, Auxiliar
Administratiu,  Grup C, Subgrup C2, per al  Programa de Desenvolupament i aplicació del
Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament.

Segon.- Els efectes d’aquesta pròrroga seran de dia 1 de gener de 2019 fins dia 21
de desembre de 2019.

Tercer.- Notificar  la  present  resolució  a  la  persona  interessada  i  al  Servei  de
Recursos Humans.

PRÒRROGA  DEL  PROGRAMA  DE  SUPORT  A  LA  GESTIÓ  ADMINISTRATIVA  DE
L’AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a l’aprovació per prorrogar el projecte de suport a la
gestió  administrativa aprovat  per la  Junta de Govern amb data 3 de maig  de 2017 i  la
proposta.

ANTECEDENTS DE FET
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Amb data 3 de maig de 2017 la Junta de Govern va aprovar el projecte de suport a la gestió
administrativa de l’Ajuntament  de Llucmajor  amb el  propòsit  de donar suport  a la  gestió
administrativa dels departaments afectats per  tasques extraordinàries o pels cessaments
del personal que  du a terme aquesta gestió. Degut a que les mancances i necessitats a
atendre eren conjunturals, el termini d’ execució d’ aquest projecte es va aprovar  fins dia 31
de desembre de 2017, prorrogable segons el previst a la llei.

La  Junta  de  Govern  va  aprovar  el  dia  18  desembre  de  2017   la  primera  prorroga  de
l’esmentat projecte fins dia 31 de desembre de 2018.

Amb data 14 de desembre de 2018, el regidor d’Economia, Hisenda, Contractació, Recursos
Humans i Funció Pública sol·licita la prorroga de l’esmentat projecte fins dia 3 de maig de
2020  atès  que  encara  no  s’ha  pogut  reorganitzar  tota  la  gestió  administrativa  de
l‘Ajuntament.

FONAMENTS DE DRET

I. 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.

II. 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 nomenar personal  funcionari  interí,  entre d’altres,  per desenvolupar
programes temporals que responen a necessitats no permanents de l’Administració.

Seguidament i en conseqüència, i a la vista dels antecedents i fonaments que precedeixen,
se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:

Primer.- Prorrogar el projecte de suport a la gestió administrativa aprovat per
la Junta de Govern amb data 3 de maig de 2017 amb el propòsit de donar suport a la
gestió administrativa dels departaments afectats per  tasques extraordinàries o pels
cessaments del personal que  du a terme aquesta gestió.

Segon.-  El  termini  d’execució  d’aquest  projecte es prorroga fins dia 5 de
maig de 2020, 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  administrativa  de
l‘Ajuntament.

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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