
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 22/2017
Caràcter: ordinària
Data: 2 d’agost de 2017
Horari: d’11.30 a 12.05 hores
Lloc: sala de juntes de l’edifici municipal del carrer de la Constitució, 6

ASSISTENTS:
 Sr. Bernadí Vives Cardona, batle
 Sr. Jaume J. Oliver Vallés
 Sr. Gregori Estarellas Mas
 Sra. Lucía Escribano Alés
 Sr. Jaume Tomàs Oliver
 Sr. Lluis Segura Seguí
 Sr. Miquel Àngel Serra Teruel
 Sra. Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari.

ABSENTS
 Excusa la seva assistència el Sr. Jaume Tomàs Oliver. 

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

CONVOCATÒRIA INTERINA D’UNA PLAÇA DE TAG DE RRHH
A continuació es veu l’assumpte relatiu a la convocatòria i  les bases per seleccionar
interinament un tècnic d’administració general del  grup A, subgrup A1, adscrita a la
Regidoria  d’Economia,  Hisenda,  Contractació,  Recursos  Humans  i  Funció  Pública  de
l’Ajuntament de Llucmajor. 

Antecedents
Vists els informes d’Intervenció relatius a la nòmina mensual, en els quals es posa de
manifest la manca d’informe jurídic sobre la legalitat de la nòmina, situació aquesta que
es produeix de manera reiterada, fa necessari aprovar la convocatòria i les bases per
proveir la plaça que consta adscrita a la Regidoria d’Economia, Hisenda, Contractació,
Recursos Humans i Funció Pública de l’Ajuntament de Llucmajor.

Vist el que disposa  la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressuposts generals de l’Estat per
l’exercici 2017 en l’article 19. Dos, que no es podrà procedir al nomenament de personal
interí  excepte  en  casos  excepcionals  i  per  cobrir  necessitats  urgents  i  inajornables,
queda  més  que  justificada  la  necessitat  de  proveir  aquesta  plaça  per  dur  a  terme
tasques de caire jurídic  en una plantilla  que oscil·la  de 390 a 450 empleats públics
(inclosos els de l’organisme autònom Patronat de la Residencia de Persones Majors).

Es  tracta  d’una  plaça  adscrita  a  la  Regidoria  d’Economia,  Hisenda,  Contractació,
Recursos  Humans  i  Funció  Pública  de  l’Ajuntament  de  Llucmajor,  que  consta  en  la
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Relació de Llocs de Feina i a la plantilla de personal inclosa en el Pressupost General de
l’Ajuntament de Llucmajor, que va ser objecte de negociació sindical (tres convocatòries
sindicals) sense que s’assolís acord.

Normativa aplicable
 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL). 
 Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les

administracions públiques (LPAC).
 Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de

les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL).
 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 (TREBEP).
 Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament general

d'ingrés del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i de provisió
de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l'Administració
General de l'Estat.

 Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
(LMRLIB).

 Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears (LFPIB).

A la vista dels antecedents i fonaments que precedeixen, i ates el que disposa l'article 78
del TREBEP, així com el Decret de Batlia 2.715/2016, de 21 d'octubre, de delegació de
competències  a  la  Junta  de  Govern  Local,  se  sotmet  l’assumpte  a  votació  i  per
unanimitat s’adopta el següent acord: 

Primer. Aprovar la convocatòria de les proves selectives per a la cobertura d’una
plaça  interina  de  tècnic  d’administració  general  Grup  A,  Subgrup  A1,  adscrita  a  la
Regidoria  d’Economia,  Hisenda,  Contractació,  Recursos  Humans  i  Funció  Pública  de
l’Ajuntament de Llucmajor.

Segon. Aprovar  les  bases  que  han  de  regir  la  present  convocatòria  en  els
mateixos termes que apareixen redactades en l’expedient.

Tercer.  Publicar  un  edicte  amb  el  contingut  del  present  acord  en  el  tauler
d'anuncis de l'Ajuntament, a la seva pàgina web, i al BOIB.

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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