ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 27/2019
Caràcter: ordinària
Data: 31 de juliol de 2019
Horari: de les 11 a les 12 hores
Lloc: sala de juntes de l’edifici municipal del carrer de la Constitució, 6

ASSISTENTS:
 Sr. Eric Jareño Cifuentes, batle
 Sra. Noemí Getino Pérez
 Sr. Alexandro Gaffar
 Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló
 Sr. Guillermo Roig Mascaró.
 Sr. Carlos Lluch Homar interventor accidental
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sr. Maria del Pilar Bonet Escalera
 Sr. Simó Adrover Llompart
 Sr. Gabriel Rojo Rodríguez
 Sr. Ginés Sáez González
 Sr. Eloy Crusat Horrach
 Sr. José M. Pastor Cantallops
 Sr. Raul Domínguez Martín

El Sr. Guillermo Roig Mascaró s’incorpora a la sessió una vegada començada.

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

CONVOCATÒRIA I BASES D’UNA BORSA DE TREBALL D’EDUCADOR/A
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a l’aprovació de la convocatòria i bases de les proves
selectives per a la creació mitjançant concurs, d’una borsa de treball en la categoria
d’educador/a.
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Atès que per aquest Ajuntament es va ordenar la incoació d’expedient per a la creació d’una
borsa de treball en la categoria d’educador/a per a cobrir les necessitats que produeixin a la
corporació mitjançant contractacions laborals temporals.
Atès que la proposta ha estat objecte de negociació amb les organitzacions sindicals més
representatives el dia 22 de juliol 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 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 26 de juny de 2019
(BOIB núm. 94 de 11 de juliol de 2019).
En conseqüència, i a la vista dels antecedents i fonaments que precedeixen, per unanimitat
s’adopta el següent acord:
PRIMER.- Aprovar la convocatòria de les proves selectives per a la creació, mitjançant
concurs, d’una borsa de treball en la categoria d’educador/a per a posteriors contractacions
com a personal laboral temporal.
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.

CONVENI AMB L’INSTITUT D’ESTUDIS BALEÀRICS
Tot seguit es veu l’expedient relatiu al conveni de col·laboració entre l’Institut d’Estudis
Baleàrics i l’Ajuntament de Llucmajor per organitzar tres tallers de conversa de llengua
catalana en la convocatòria d’estiu 2019.
Vist el conveni de col·laboració entre l’Institut d’Estudis Baleàrics i l’Ajuntament de Llucmajor
per organitzar tres tallers de conversa de llengua catalana en la convocatòria d’estiu 2019.
En conseqüència i per tot el que s’ha exposat, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i
per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Aprovar en els mateixos termes en què apareix redactat, el conveni de col·laboració
entre l’Institut d’Estudis Baleàrics i l’Ajuntament de Llucmajor per organitzar tres tallers de
conversa de llengua catalana en la convocatòria d’estiu 2019.

ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
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S’assessora al batle en assumptes de la seva competència.
En aquests moment s’incorpora a la sessió el Sr. Guillermo Roig Mascaró
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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