ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 31 /2019
Caràcter: ordinària
Data: 28 d’agost de 2019
Horari: de les 11 a les 11.45 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
 i Miquel Vidal Salvà, secretari accidental
ABSENTS:
 Sr. Guillermo Roig Mascarò
ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sr. José M. Pastor Cantallops
 Sr. Eloy Crusat Horrach
 Sr. Simó Adrover Llompart
 Sr. Raúl Domínguez Martín
 Sr. Gabriel Rojo Rdríguez
 Sra. Maria del Pilar Bonet Escalera
 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 21 d’agost de 2019, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ BALCAT SOLIDARIS
Tot seguit es veu el conveni de col·laboració entre la fundació BALCAT solidaris i
l’Ajuntament de Llucmajor per al desenvolupament d’un projecte d’agents cíviques pel
municipi de Llucmajor mitjançant col·lectius vulnerables.

En relació amb l'expedient per a la signatura d'un conveni de col·laboració amb la fundació
BALCAT Solidaris per al desenvolupament d’un projecte d’agents cíviques pel municipi de
Llucmajor mitjançant la contractació de col·lectius vulnerables.
Vist que per l'Ajuntament es va ordenar la incoació de l'expedient per a l'aprovació i
signatura de l'oportú Conveni de col·laboració.
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Considerant que la Fundació BALCAT Solidaris, a través de la convocatòria de subvencions
SOIB DONA 2018-2019 (Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president
del SOIB, de 22 de març de 2018 (BOIB núm. 38, de 27 de març), ha contractat 11 dones
aturades amb dificultats d’inserció laboral.
Tenint en compte que es considera d'interès municipal la subscripció de l'esmentat conveni,
ja que la Fundació BALCAT Solidaris està interessada en desenvolupar un projecte pel
municipi de Llucmajor, consistent en la realització de tasques de sensibilització a la
ciutadania a través d’Agents Cíviques, mitjançant la contractació de de les esmentades
dones aturades i reforçant les posteriors insercions laborals estables d’aquestes.
Considerant que aquest projecte no només té un interès social perquè va destinat a
col·lectius vulnerables sinó que, a més a més, dona una resposta a les necessitats de
l’Ajuntament de Llucmajor
Atès que l'article 86.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques -LPACAP-, permet a les entitats locals celebrar acords,
pactes, convenis o contractes amb persones tant de dret públic com privat, sempre que no
siguin contraris a l'ordenament jurídic, ni versin sobre matèries no susceptibles de transacció
i tinguin per objecte satisfer l'interès públic que tenen encomanat, amb l'abast, efectes i
règim jurídic específic que en cada cas prevegi la disposició que ho reguli.
Vist que s'ha redactat el corresponent conveni de col·laboració.
Considerant que Mitjançant el Decret num. 2019002145, de 27 de juny de 2019, es va
delegar en la Junta de Govern Local la competència d'aprovació d'instruments de
col·laboració amb altres administracions o entitats cíviques.
En conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el
següent acord:
Primer.- Aprovar el Conveni de Col·laboració amb la Fundació BALCAT
Solidaris per al desenvolupament d’un projecte d’agents cíviques pel municipi de Llucmajor
mitjançant la contractació de col·lectius vulnerables , i que s'adjunta Annex al present

acord.
Segon.- Autoritzar al Batle per a la subscripció del Conveni de Col·laboració.
CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE FUNCIONARIS INTERINS
ADMINISTRATIUS
Seguidament es veu l’expedient relatiu a la creació d’una borsa de treball de funcionaris i
funcionàries interins administratius, per a posteriors nomenaments con a personal personal
funcionari interí.
Atès que per aquest Ajuntament, es va aprovar la convocatòria de les proves selectives per
crear, mitjançant oposició, d’una borsa de treball de funcionaris i funcionàries interins
administratius, del grup C, subgrup C1, escala d’administració general, subescala
administratiu, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí (BOIB Núm.
36, de 19 de març de 2019), 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 30 de juliol de 2019, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per
unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer.- Crear una borsa de treball de funcionaris i funcionàries interins
administratius, del grup C, subgrup C1, escala d’administració general, subescala
administratiu, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí de l’Ajuntament
de Llucmajor, que queda conformada pels aspirants que s’indiquen en l’ordre de prelació
següent:
ASPIRANT

PUNTUACIÓ

Sandra R.S.

24,110

José J.G.

19,720

José Luís V.R.

19,340

María Magdalena G.S.

19,340

Vanesa B.T.

18,310

Marta F.C.

17,700

Eva H.T.

17,600

Aina J.M.

17,040

Margalida G.F.

16,700

Núria R.F.

15,560

Margarita B.S.
15,520

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 accidental
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