
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 25/2018
Caràcter: ordinària
Data: 13 de juny de 2018
Horari: de les 8.30 a les 9.10 hores
Lloc: sala de juntes de l’edifici municipal del carrer de la Constitució, 6

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

ABSENTS: 
 Sr. Lluis Segura Seguí

ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sra. Maria Barceló Calviño

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 8 de juny de 2018, 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 DE CONSERGES
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a l’aprovació de la convocatòria i bases de les proves
selectives  per a la creació, mitjançant oposició, d’una borsa de treball de conserges per a
posteriors nomenaments  com a personal funcionari  interí  o per  posteriors contractacions
com a personal laboral temporal i la proposta.

Atès que per aquest Ajuntament es va ordenar la incoació d'expedient per a la creació d’ una
borsa de conserges per a cobrir les necessitats que produeixin a la corporació, bé per mitjà
del  nomenament  de  personal  funcionari  interí,  bé  per  mitjà  de  contractacions  laborals
temporals.

Atès que la proposta ha estat objecte de negociació a la mesa general de negociació de
l’empleat públic amb les organitzacions sindicals més representatives els dies 1 i 12 de juny
de 2018 per  aplicació  del  que disposa l'article  36.3  i  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.
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Atès que l'aprovació de la present convocatòria i Bases correspon a la junta de Govern per
haver-se delegat mitjançant resolució d'Ajuntament núm. 2018000621 de dia 20 de febrer
de 2018 (BOIB núm. 26 de 27 de febrer de 2018).

Tot seguit, atès que no hi ha intervencions i en conseqüència, de conformitat amb l'informe
de la  Tècnic  de Funció  Pública  de dia 6  d’abril  de 2018 i  a  la  vista  dels  antecedents  i
fonaments  que precedeixen,  se sotmet el  fons de l’assumpte a votació i  per  unanimitat
s’adopta el següent acord:

PRIMER.- Aprovar  la  convocatòria  de  les  proves  selectives  per  a  la  creació,
mitjançant oposició, d’una borsa de treball de conserges per a posteriors nomenaments com
a  personal  funcionari  interí  o  per  a  posteriors  contractacions  com  a  personal  laboral
temporal.

SEGON.-  Aprovar les Bases que han de regir la present convocatòria i que figuren a
continuació.

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.

CONVOCATÒRIA  I  BASES  D’UNA  BORSA  DE  TREBALL  DE  TREBALLADORS/ES
FAMILIARS
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a l’aprovació de la convocatòria i bases de les proves
selectives per a la creació, mitjançant oposició, d’una borsa de treball  de treballadors/es
familiars per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí o per posteriors
contractacions com a personal laboral temporal i la proposta.

Atès que per aquest Ajuntament es va ordenar la incoació d'expedient per a la creació d’ una
borsa de treballador/a familiar per a cobrir les necessitats que produeixin a la corporació, bé
per  mitjà  del  nomenament  de personal  funcionari  interí,  bé per  mitjà  de contractacions
laborals temporals.

Atès que la proposta ha estat objecte de negociació a la mesa general de negociació de
l’empleat públic amb les organitzacions sindicals més representatives els dies 1 i 12 de juny
de 2018 per  aplicació  del  que disposa l'article  36.3  i  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 d'Ajuntament núm. 2018000621 de dia 20 de febrer
de 2018 (BOIB núm. 26 de 27 de febrer de 2018).

A  continuació,  atès  que  no  hi  ha  intervencions  i  en  conseqüència,  de  conformitat  amb
l'informe de la Tècnic de Funció Pública de dia 9 d’abril de 2018 i a la vista dels antecedents i
fonaments  que precedeixen,  se sotmet el  fons de l’assumpte a votació i  per  unanimitat
s’adopta el següent acord:

PRIMER.- Aprovar  la  convocatòria  de  les  proves  selectives  per  a  la  creació,
mitjançant  oposició,  d’una  borsa  de  treball  de  treballadors/es  familiars  per  a  posteriors
nomenaments  com a personal  funcionari  interí  o  per  a  posteriors  contractacions  com a
personal laboral temporal.
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SEGON.-  Aprovar les Bases que han de regir la present convocatòria i que figuren a
continuació.

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.

ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
S’assessora al batle en assumptes de la seva competència.

Fora de l’ordre del dia  es veu l’esborrany dels convenis de les subvencions nominatives
previstes  en  el  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  del  corrent  exercici  2018  per  a  les
entitats que més endavant s’especifiquen. Aquests convenis els ha preparat Intervenció com
a  instrument  habitual  per  canalitzar  les  subvencions  previstes  nominativament  en  el
pressupost,  de conformitat  amb el  que preveu l’article  25 de la  Llei  38/2003,  de 17 de
novembre, general de subvencions (LGS). 

D’acord amb l’article 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de 
la LGS, el procediment d’atorgament de les subvencions de concessió directa acaba amb la 
resolució de concessió o el conveni, que ha de contenir: 

 La determinació de l’objecte de la subvenció i els beneficiaris.
 El crèdit al que s’imputa la despesa, i la quantia individualitzada de la subvenció per a

cada beneficiari.
 La compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions per a la mateixa finalitat.
 Els terminis i formes de pagament, possibilitat de pagament anticipat i abonaments a 

compte, i règim de garanties a aportar.
 I el termini i la forma de justificació del compliment de la finalitat per a la que fou 

concedida la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts. 

En conseqüència, després de deliberar sobre l’assumpte la Junta de Govern Local aprova, en
els  mateixos  termes  que  apareixen  redactats  en  els  respectius  expedients,  els  convenis
reguladors de les següents subvencions previstes nominativament en el Pressupost General
de l’Ajuntament de Llucmajor per al corrent exercici 2018: 

Aplicació pressupostària Beneficiari Import
12000023148008 CENTRO MATER MISERICORDIAE 42.000€
12000023148005 ASSOCIACIÓ D’AJUDA A L’ACOMPANYAMENT AL MALALT DE

LES ILLES BALEARS
10.000€

03000023148003 ASSOCIACIÓ FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I 
COOPERACIÓ

10.000€

12000023148007 PROJECTE HOME 15.000€
12000023148006 PROJECTE JOVE 14.500E

Fora de l’ordre del dia i després de la preceptiva declaració unànime d’urgència, es veu
l’expedient relatiu a la col·laboració que com cada any se sol·licita a aquest Ajuntament
sobre el projecte «Vacances en Pau» per part de l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de
les Illes Balears, fent difusió del dit projecte mitjançant reunions informatives, amb l’objectiu
d’aconseguir famílies del seu municipi disposades a acollir un infant, així com com facilitar
una sèrie de serveis que donin suport a les famílies acollidores, com per exemple poder
comptar amb places gratuïtes a l’escoleta d’estiu municipal per facilitar la conciliació familiar i
laboral.
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A continuació, s’acorda per unanimitat donar suport per part de l’Ajuntament de Llucmajor al
projecte abans esmentat. La interventora puntualitza que aquest suport es considera una
subvenció, per tant, s’hauria d’haver tramitat amb la llei de subvencions. 

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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