
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 5/2019
Caràcter: ordinària
Data: 30 de gener de 2019
Horari: de les 8.30 a les 9 hores.
Lloc: Casa consistorial (despatx del batle)

ASSISTENTS:
 Sr. Gregorio Estarellas Mas, batle
 Sr. Jaume J. Oliver Vallés
 Sra. Lucía Escribano Alés
 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.

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 23 de gener de 2019, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.

NOMENAMENT D’UNA AUXILIAR ADMINISTRATIVA
Tot seguit es veu l’expedient relatiu al nomenament de la Sra Marta Fernández Cabezas,
amb  ,  com  a  funcionària  interina,  Auxiliar  Administrativa,  Grup  C,  Subgrup  C2,  per  al
Projecte al Suport a la Gestió Administrativa de l’Ajuntament de Llucmajor i la proposta.

Atès l’informe de la Regidoria d’Esports, Participació ciutadà i Cooperació en el qual
s’exposa  la  necessitat  i  urgència  de  nomenar  una  persona  com  auxiliar
administrativa per continuar amb el Projecte al Suport a la Gestió Administrativa de
l’Ajuntament de Llucmajor aprovat per Junta de Govern Local en sessió de dia 5 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  dur a terme aquesta gestió.

Atès l’acord de la Junta de Govern, amb data 16 de maig de 2018, pel qual es va
aprovar  la  convocatòria  i  les  Bases  de  les  proves  selectives  per  a  la  creació,
mitjançant oposició, d’una borsa de treball d’auxiliars administratius/ives de l’Escala
d’Administració General, Subescala Auxiliar, Grup C, Subgrup C2, per a posteriors
nomenaments com a personal funcionari interí.
 
Atès que la base primera d’aquesta convocatòria estableix que la mateixa servirà per
crear un borsa d’auxiliars administratius i administratives, a l’efecte de substituir les
possibles baixes,  permisos,  llicències  o qualsevol  supòsit  de nomenament com a
funcionari  o  funcionària  interí,  d’acord  amb l’article  10  del  Reial  decret  legislatiu
5/2015,  de  30  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  l'Estatut  Bàsic  de
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l'Empleat  Públic  (en endavant  TREBEP) i  l’article  15 de la Llei  3/2007, de 27 de
març, de la funció pública de les Illes Balears.

Una  vegada  finalitzat  el  procés  selectiu,  vista  la  proposta  definitiva  del  Tribunal
Qualificador amb data 1 d’agost de 2018 i atès l’acord de la Junta de Govern de dia 8
d’agost de 2018 en la qual es crea la borsa de treball d’auxiliars administratius/ives
de l’Escala d’Administració General, Subescala Auxiliar, Grup C, Subgrup C2, per a
posteriors nomenaments com a personal funcionari interí. 

Seguidament se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el
següent acord:
Primer.- Nomenar la persona amb major puntuació disponible de l’esmentada borsa,
la Sra Marta Fernández Cabezas,, com a funcionària interina, Auxiliar Administrativa,
Grup  C,  Subgrup  C2,  per  al  Projecte  al  Suport  a  la  Gestió  Administrativa  de
l’Ajuntament de Llucmajor.
Segon.- Els efectes d’aquest nomenament seran a partir de dia 1 de febrer de 2019
fins el dia  30 de novembre de 2019.
Tercer.- Notificar la present resolució a la persona interessada.

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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