ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 47 /2019
Caràcter: ordinària
Data: 27 de desembre de 2019
Horari: de les 11 a les 11.25 hores
Lloc: Casa consistorial (despatx del batle)
ASSISTENTS:
 Sr. Eric Jareño Cifuentes, batle
 Sra. Noemí Getino Pérez
 Sr. Alexandro Gaffar
 Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló
 Sra. Catalina Munar Miquel, interventora
 i Rosa Salvá Garcias, secretària accidental.
ABSENTS:
 Sr. Guillermo Roig Mascarò
ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sra. Maria del Pilar Bonet Escalera
 Sr. Simó Adrover Llompart
 Sr. Ginés Sáez González
 Sr. Eloy Crusat Horrach
 Sr. José M. Pastor Cantallops
 Sr. Raúl Domínguez Martín
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 18 de desembre de 2019.
El Sr. Ginés Sáez prega que consti en l’acta de la sessió anterior, que va demanar que se li
contestàs per escrit la qüestió relativa a la contractació externa del servei de manteniment
informàtic. Una vegada feta l’anterior objecció, se sotmet l’acta a votació i s’aprova per
unanimitat.
CONVOCATÒRIA I BASES DE TRES PLACES DE POLICIA LOCAL COM A
FUNCIONARIS DE CARRERA
Ates que dia 11 de desembre de 2019 la Junta de Govern va aprovar l’Oferta d'Ocupació
Pública per a l'exercici 2019 a la qual s’oferten un total de 6 plaçes corresponents a l’escala
d’Administració especial, subescala serveis especials, grup C, subgrup C1 de la categoria de
policia local pel sistema de torn lliure.
considerant que l'oferta d'ocupació pública ha de desenvolupar-se en el termini
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improrrogable de tres anys.
vist que per aquest ajuntament es va ordenar la incoació d'expedient per a la convocatòria
del concurs oposició per cobrir, amb caràcter de personal funcionari de carrera, 3 places,
corresponents a l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, grup c,
subgrup c1 de la categoria de policia local, incloses a la oferta pública d’ocupació del l’any
2019 de l’ajuntament de Llucmajor, mitjançant el procediment extraordinari que es preveu al
decret llei 1/2017, de 13 de gener de 2017.
atesa la disposició transitòria primera del decret llei 1/2017, de 13 de gener de 2017, de
modificació de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les illes
balears, i de la llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de
les illes balears, i de mesures en matèria de coordinació de les policies locals de les illes
balears, en la qual es regula un procediment extraordinari d'accés a les plantilles de les
policies locals de les illes balears per a aquells que tinguin places de la categoria de policia
local vacants i dotades pressupostàriament ocupades per personal funcionari interí.
considerant que, segons dades que consten al registre de personal, actualment, l'ajuntament
de Llucmajor compta amb un total de 3 places vacants, dotades pressupostàriament i
ocupades per personal funcionari interí, les quals a més es trobin previstes a l'oferta pública
d'ocupació de 2019.
ates que l'esmentat procediment extraordinari preveu un sistema de selecció per concursoposició la fase d'oposició suposi com a màxim un 60% de la puntuació total del concursoposició i un 40% la de concurs, i que, en la fase de concurs, la puntuació per raó dels
serveis prestats com a funcionari de la policia local en aquesta corporació suposi fins al 60%
del total de la puntuació d'aquesta fase.
considerant que les bases que han de regir el procés selectiu han estat objecte de
negociació prèvia a la mesa de negociació del personal funcionari el passat dia 25 de
novembre de 2019, 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 l'estatut bàsic de l'empleat públic,
havent-se arribat a un acord amb les organitzacions sindicals per unanimitat.
atès que l'aprovació de la present convocatòria i les seves bases correspon a la junta de
govern per haver-se delegat mitjançant resolució de batlia de 20 de juny de 2019 (boib núm.
94 de 11 de juliol de 2019).
de conformitat amb l'informe de la T.A.G. de recursos humans de dia 20 de desembre de
2019, i en virtut de les atribucions que em confereix la legislació vigent, se sotmet el fons de
l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
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Primer.- Aprovar la convocatòria del concurs oposició per cobrir, amb caràcter de
personal funcionari de carrera, 3 places, corresponents a l’escala d’administració especial,
subescala serveis especials, grup c, subgrup c1 de la categoria de policia local, incloses a la
oferta pública d’ocupació de l’any 2019 de l’ajuntament de Llucmajor, mitjançant el
procediment extraordinari que es preveu al decret llei 1/2017, de 13 de gener de 2017, així
com publicar el seu text al butlletí oficial de les illes balears.
Segon.- Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria i que s’adjunten a
aquesta resolució com a annex i.
Tercer.- Aprovar els exercicis i els programes de temes de la fase d’oposició de les
proves selectives que figuren a l’annex iii.
Quart.- Aprovar el barem de mèrits de la fase de concurs d’aquestes proves
selectives que figura a l’annex iv.
Cinquè.- Fer públic el model de sol·licitud i declaració responsable per participar en
aquest procés selectiu, que figura a l’annex i.
Sisè.- Fer públic el model de relació de mèrits al·legats per a la fase de concurs que
figura a l’annex v.
Setè.- Fer públic el barem de puntuació de les proves físiques per a la fase
d’oposició que figura a l’annex vi.
Vuitè.- Publicar aquesta resolució en el butlletí oficial de les illes balears, i a la
pàgina web de l’ajuntament de Llucmajor.
Novè.- Publicar un extracte de les bases i la convocatòria en el butlletí oficial de
l'estat.
Desè.- Acordar que el termini de presentació́ d’instàncies serà̀ de vint dies hàbils,
comptadors a partir de l’endemà̀ de la publicació́ de la convocatòria en el butlletí́ oficial de
l’estat.
CREAR UNA BORSA EXTRAORDINÀRIA DE TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
Atès que per aquest Ajuntament, es va aprovar la convocatòria de les proves selectives per
crear, mitjançant oposició, d’una borsa extraordinària de funcionaris i funcionàries interins
tècnic d’administració general (TAG) de l’escala d’administració general, classe superior, del
grup A, subgrup A1, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí (BOIB
Núm. 92, de 9 de juliol de 2019), la part dispositiva del qual és el següent:
Una vegada desenvolupat el procés selectiu i vista la proposta definitiva del Tribunal
Qualificador amb data 20 de desembre de 2019 i en conseqüència se sotmet el fons de
l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer.- Crear una borsa extraordinària de funcionaris i funcionàries interins tècnic
d’administració general (TAG) de l’escala d’administració general, classe superior, del grup
A, subgrup A1, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí, que queda
conformada pels aspirants que s’indiquen en l’ordre de prelació següent:
ASPIRANT
Raúl C.
Mario S.
Xavier R.
Sebastià G.
Bartolomé A.
Guillem B.
Rosa F.
Pedro M.
Marta J.

PUNTUACIÓ
32,528
30,611
30,111
29,306
28,806
28,028
25,389
25,028
24,139
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Pere N.
23,917
María Magdalena G.
22,500
Segon.- Publicar el present Acord en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i a la seva
pàgina web.
CREAR UNA BORSA DE TREBALL D’EDUCADOR/A COM A PERSONAL LABORAL
TEMPORAL
Atès que per aquest Ajuntament, es va aprovar la convocatòria de les proves
selectives per crear, mitjançant concurs, d’una borsa de treball en la categoria
d’educador/a, per a cobrir les necessitats que es produeixin a la corporació
mitjançant contractacions laborals temporals (BOIB Núm. 122, de 5 de setembre de
2019), la part dispositiva del qual és el següent:
Una vegada desenvolupat el procés selectiu i vista la proposta definitiva del Tribunal
Qualificador amb data 18 de desembre de 2019 i 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 en la categoria d’educador/a, per
a cobrir les necessitats que es produeixin a la corporació mitjançant
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.
PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes la interventora assenyala que falten aixecar objeccions i
dilluns és el darrer dia per poder-ho fer.
El Sr. Sàez diu que aviat els programes de TAO seran bilingües, en català i castellà. També
diu que va passar al secretari un esborrany de conveni amb la Facultat de Turisme de la UIB,
per tal que els estudiants puguin anar a les fires de turisme amb representació de
l’Ajuntament i així no s’ha de contractar a una empresa per fer aquestes tasques.
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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