ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 20 /2018
Caràcter: ordinària
Data: 16 de maig de 2018
Horari: de les 8.30 a les 9.40 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. 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 9 de maig de 2018, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.
APROVAR CONVOCATÒRIA I BASES D’UNA BORSA DE TREBALL DE L’ESCALA
D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Tot seguit es veu l’expedient sobre l’aprovació de la convocatòria i bases d’una borsa de
treball de l’Escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Superior, especialitat
arquitectura del Grup A, Subgrup A1, per a posteriors nomenaments com a personal
funcionari interí i la proposta.
Atès que per aquest Ajuntament es va ordenar la incoació d'expedient per a la creació d’ una
borsa d’ arquitectes per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí amb la
finalitat de cobrir tant vacants com substitucions transitòries dels seus titulars o altres neces sitats temporals.
Atès que la proposta ha estat objecte de negociació a la mesa general de negociació del personal funcionari amb les organitzacions sindicals més representatives els dies 4, 7, 8 i 11 de
maig de 2018 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'Em pleat Públic, d’ara endavant TREBEP.
No obstant això, després de les diferents reunions dutes a terme amb les organitzacions sin dicals legitimades a tals efectes, finalment no s’ha arribat a un Acord. Si bé, s’ha donat compliment a la preceptiva negociació amb les organitzacions sindicals que preveu l’article
37.1.c) del TREBEP ja que les Bases que han de regir la creació d’aquesta borsa de treball
han estat negociades amb les Organitzacions sindicals legitimades, però sense que s'arribés
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a cap acord amb els representants sindicals. A més a més, a la primera reunió convocada
amb les organitzacions sindicals per dia 4 de maig de 2018, els representants sindicals de
dues organitzacions sindicals no es varen presentar a la mesa de negociació tot i haver estat
convocats en temps i forma, de manera que no es va poder dur a terme l'oportuna negociació per falta de quòrum.
Atès el que disposa l’article 38.7 del TREBEP, en el sentit de que l'Administració té l'obligació
de negociar sobre determinades matèries i la de fer-ho de bona fe, però no té l'obligació
d'acordar.
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 i en conseqüència, de conformitat amb l'informe de la Tècnic de Funció Pública de
dia 14 de maig 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 l’ Escala d’ Administració Especial, Subescala Tècnica,
Classe Superior, Especialitat arquitectura del Grup A, Subgrup A1, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí.
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.
En aquests moment s’incorpora a la sessió la Sra. Lucia Escribano.
APROVAR CONVOCATÒRIA I BASES D’UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC
D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
Seguidament es veu l’expedient relatiu a l’aprovació de la convocatòria i bases d’una borsa
de treball de Tècnic d’Administració General, Grup A, Subgrup A1, per a posteriors
nomenaments com a personal funcionari interí i la proposta.
Atès que per aquest Ajuntament es va ordenar la incoació d'expedient per a la creació d’ una
borsa de Tècnic d’Administració General per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí amb la finalitat de cobrir tant vacants com substitucions transitòries dels seus
titulars o altres necessitats temporals.
Atès que la proposta ha estat objecte de negociació a la mesa general de negociació del personal funcionari amb les organitzacions sindicals més representatives els dies 4, 7, 8 i 11 de
maig de 2018 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'Em pleat Públic, d’ara endavant TREBEP.
No obstant això, després de les diferents reunions dutes a terme amb les organitzacions sin dicals legitimades a tals efectes, finalment no s’ha arribat a un Acord. Si bé, s’ha donat com-
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pliment a la preceptiva negociació amb les organitzacions sindicals que preveu l’article
37.1.c) del TREBEP ja que les Bases que han de regir la creació d’aquesta borsa de treball
han estat negociades amb les Organitzacions sindicals legitimades, però sense que s'arribés
a cap acord amb els representants sindicals. A més a més, a la primera reunió convocada
amb les organitzacions sindicals per dia 4 de maig de 2018, els representants sindicals de
dues organitzacions sindicals no es varen presentar a la mesa de negociació tot i haver estat
convocats en temps i forma, de manera que no es va poder dur a terme l'oportuna negociació per falta de quòrum.
Atès el que disposa l’article 38.7 del TREBEP, en el sentit de que l'Administració té l'obligació
de negociar sobre determinades matèries i la de fer-ho de bona fe, però no té l'obligació
d'acordar.
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).
Seguidament i en conseqüència, de conformitat amb l'informe de la Tècnic de Funció Pública
de dia 14 de maig de 2018i a la vista dels antecedents i fonaments que precedeixen, se sot met el fons de l’assumpte a votación 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 Tècnic d’Administració General, Grup A, Subgrup A1, per
a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí.
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.
APROVAR CONVOCATÒRIA I BASES D’UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIARS
ADMINISTRATIUS /IVES.
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a l’aprovació de la convocatòria i les bases 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
i la proposta.
Atès que per aquest Ajuntament es va ordenar la incoació d'expedient per a la creació d’ una
borsa d’ auxiliars administratius/ives per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí amb la finalitat de cobrir tant vacants com substitucions transitòries dels seus titulars o altres necessitats temporals.
Atès que la proposta ha estat objecte de negociació a la mesa general de negociació del personal funcionari amb les organitzacions sindicals més representatives els dies 4, 7, 8 i 11 de
maig de 2018 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'Em pleat Públic, d’ara endavant TREBEP.
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No obstant això, després de les diferents reunions dutes a terme amb les organitzacions sin dicals legitimades a tals efectes, finalment no s’ha arribat a un Acord. Si bé, s’ha donat compliment a la preceptiva negociació amb les organitzacions sindicals que preveu l’article
37.1.c) del TREBEP ja que les Bases que han de regir la creació d’aquesta borsa de treball
han estat negociades amb les Organitzacions sindicals legitimades, però sense que s'arribés
a cap acord amb els representants sindicals. A més a més, a la primera reunió convocada
amb les organitzacions sindicals per dia 4 de maig de 2018, els representants sindicals de
dues organitzacions sindicals no es varen presentar a la mesa de negociació tot i haver estat
convocats en temps i forma, de manera que no es va poder dur a terme l'oportuna negociació per falta de quòrum.
Atès el que disposa l’article 38.7 del TREBEP, en el sentit de que l'Administració té l'obligació
de negociar sobre determinades matèries i la de fer-ho de bona fe, però no té l'obligació
d'acordar.
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 i en conseqüència, de conformitat amb l'informe de la Tècnic de Funció Pública de
dia 14 de maig de 2018 i a la vista dels antecedents i fonaments que precedeixen, se sotmet
el fons de l’assumpte a votación 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 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.
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.
APROVAR CONVOCATÒRIA I BASES D’UNA BORSA DE TREBALL DE PEÓ
A continuació es veu l’expedient relatiu a l’aprovació de la convocatòria i les bases d’una
borsa de treball d’operaris/àries d’oficis múltiples (peó) per a 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 d’operaris/àries d’oficis múltiples (peó) per a posteriors contractacions com a personal
laboral temporal.
Atès que la proposta ha estat objecte de negociació a la mesa general de negociació del personal laboral amb les organitzacions sindicals més representatives els dies 17 d’abril i 15 de
maig de 2018 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'Em pleat Públic, d’ara endavant TREBEP, havent-se arribat a Acord per unanimitat.
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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).
Seguidament i en conseqüència, de conformitat amb l'informe de la Tècnic de Funció Pública
de dia 15 de maig de 2018 i a la vista dels antecedents i fonaments que precedeixen, se sotment 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 d’operaris/àries d’oficis múltiples (peó) 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.
APROVAR CONVOCATÒRIA I BASES D’UNA BORSA DE TREBALL D’OFICIAL 1ª
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a l’aprovació de la convocatòria i les bases d’una borsa
de treball d’Oficial 1ª per a 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 d’ oficial 1ª per a posteriors contractacions com a personal laboral temporal.
Atès que la proposta ha estat objecte de negociació a la mesa general de negociació del personal laboral amb les organitzacions sindicals més representatives els dies 17 d’abril i 15 de
maig de 2018 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'Em pleat Públic, d’ara endavant TREBEP, havent-se arribat a Acord per unanimitat.
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 i en conseqüència, de conformitat amb l'informe de la Tècnic de Funció Pública de
dia 11 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 d’oficial 1ª 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.
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APROVAR CONVOCATÒRIA I BASES D’UNA BORSA DE TREBALL D’OPERARI/A DE
NETEJA
A continuació es veu l’expedient relatiu a l’aprovació de la convocatòria i les bases d’una
borsa de treball d’operari/a de neteja per a 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 d’ operari/a de neteja per a posteriors contractacions com a personal laboral
temporal.
Atès que la proposta ha estat objecte de negociació a la mesa general de negociació del personal laboral amb les organitzacions sindicals més representatives els dies 17 d’abril i 15 de
maig de 2018 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'Em pleat Públic, d’ara endavant TREBEP, havent-se arribat a Acord per unanimitat.
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 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 d’ operari/a de neteja 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.
CESSIÓ GRATUITA D’UN TRAM DE CAMÍ PÚBLIC PER A LES OBRES DE
DESDOBLAMENT DE LA CTRA. LLUCMAJOR-CAMPOS
A continuació el regidor d’urbanisme explica que en el procés d’expropiació dels terrenys
necessaris per al l’execució de les obres de desdoblament de la carretera de LlucmajorCampos, es veu afectat el tram final del camí d’Alacantí. Es tracta de 163 m2, i des del
Consell de Mallorca li han plantejat que hi ha l’opció de veda dels terrenys necessaris, o la
sessió gratuïta, encara que tenint en compte l’escassa superfície afectada, els terrenys
continuaran destinats a l’ús viari, i que beneficia també els ciutadans del municipi de
Llucmajor, els reunits acorden per unanimitat iniciar els tràmits corresponents per
materialitzar la cessió gratuïta dels esmentats terrenys del camí d’Alacantí, en la part
afectada per les obres de desdoblament de la carretera MA-19.
DONAR COMPTE D’UN INFORME D’INTERVENCIÓ
Tot seguit es dóna compte de l’informe d’Intervenció que es remet a l’òrgan de tutela
financera que l’Ajuntament de Llucmajor s’ha excedit en el període de pagament i el
membres assistents es donen per assabentats.
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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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