
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm.: 19/2016
Caràcter: ordinària
Data: 3 de d’agost de 2016
Horari: d’11.30 a 12.15 hores
Lloc: Casa Consistorial (despatx del batle)

ASSISTENTS:

- Sr. Jaume Tomàs Oliver, batle
- Sr. Bernadí Vives Cardona
- Sr. Jaume J. Oliver Vallès
- Sra. Adelina Gutiérrez Bonet
- Sra. Lucía Escribano Alés
- 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 de l’esborrany de l’acta de la  sessió  anterior,  del
passat dia 18 de juliol (extraordinària) de 2016, i atès que no s’hi fa cap objecció, se
sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.

APROVAR LES BASES DE CONVOCATÒRIA DE PROFESSORS D’ADULTS
Seguidament es veu l’expedient i les bases de la convocatòria de cinc places laborals
temporal amb la categoria de professors d’adults, amb una jornada d’un 80% durant 10
mesos i la proposta que diu el següent:

ANTECENDENTS:
Atesa l’oferta educativa que l’Ajuntament manté fa una sèrie d’anys per a les persones
majors del terme, a través d’ofertes educatives molt variades, en el curs 2016/2017, té
la voluntat de continuar amb aquesta oferta educativa.

En conseqüència, convoca com cada any les bases per a cinc (5) llocs de feina en la
categoria  de  professor  d’adult,  amb  una  jornada  d’un  80%,  amb  torns  de  matí  i
horabaixa en els centres de s’Arenal i Llucmajor.

FONAMENTS DE DRET:

Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2016.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Decret llei 2/2014, de 21 de novembre, de mesures urgents per a l’aplicació a les
Illes Balears de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local.
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Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local.

Llei  27/2013,  de  24  de  desembre,  de  racionalització  i  sostenibilitat  de
l’Administració local.

En  conseqüència,  i  a  la  vista  dels  antecedents  i  fonaments  i  vist  que  no  hi  ha
intervencions, se sotmet a votació el fons de l’assumpte i per unanimitat s’adopta l’acord
següent: 

Primer. Aprovar les bases de la convocatòria de cinc places laborals temporals
amb la categoria de professor d’adults, amb una jornada d’un 80% durant 10 mesos.

Segon. Publicar les bases que regiran les convocatòries en la pàgina web de la
Corporació, així com en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Llucmajor.

SOL·LICITUD D’UN FUNCIONARI PER A LA RELITZACIÓ D’UN MÀSTER
Seguidament es veu l’expedient de la sol·licitud d’un funcionari per a la realització d’un
màster  en  comptabilitat,  gestió  i  control  d’entitats  locals  i  la  proposta  que  diu  el
següent:

Antecedents

Vist que el RDL 5/2015, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’EBEP, en el seu
article 14.g) estableix com a drets individuals dels empleats públics el dret a la formació
contínua i a l’actualització permanent dels seus coneixements i capacitats professionals. 

Vist  que  el  COSITAL  està  organitzant  un  màster  en  comptabilitat,  gestió  i  control
d’entitats locals, impartit per la Universitat de Màlaga, del qual consta dins l’expedient
un dossier amb la informació general, les matèries tractades, etc.

Vist que al Departament d’Intervenció hi ha el funcionari de carrera MVO, que compleix
els requisits de titulació necessaris per a la realització del màster.  

Vista l’existència de crèdit adequat i suficient, tal com figura en l’expedient mitjançant
l’oportuna retenció de crèdit, 

I  vist  que  la  Regidoria  d’Hisenda  i  Funció  Pública  troba  necessari  la  realització  de
l’esmentat  màster  a causa de les tasques que realitza el  funcionari  al  Departament
d’Intervenció, tal i com es desprèn de la memòria que consta en l’expedient.

En conseqüència,  i  a la vista dels antecedents i  vist  que no hi  ha intervencions,  se
sotmet a votació el fons de l’assumpte i per unanimitat s’adopta l’acord següent: 

Primer. Autoritzar  el  funcionari  MVO,  per  a  la  realització  del  Màster  en
comptabilitat, gestió i control d’entitats locals, organitzat pel COSITAL i impartit per la
Universitat de Màlaga.

Segon. Reconèixer i liquidar a favor del COSITAL la despesa de 2.500,00 € amb
càrrec  a  la  partida  0400-920-16200  -  Formació  personal  administració  general,  del
pressupost 2016 i les despeses que es derivin de les sessions presencials.

PRECS I PREGUNTES
No se’n formulen.

Un cop acabats els assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta.
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El batle El secretari
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