ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 24/2017
Caràcter: ordinària
Data: 16 d’agost de 2017
Horari: de les 11.30 a les 12.00 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
 Sr. Matias Veñy Orell, interventor accidental
 i Miquel Vidal Salvà, secretari accidental
ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sra. Francisca Almagro Peset
 Sra. Maria Antònia Gil Clar
 Sr. Bartolomé Tugores Vicens
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Aquest punt és retira de l’ordre del dia ja que l’acta anterior no estava acabada de
redactar.
CONVOCATÒRIA I BASES D’UNA PLAÇA INTERINA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC
D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
A continuació es veu l’assumpte relatiu a la convocatòria i bases d’una plaça interina de
tècnic d’administració especial.
Antecedents
Des de la creació de la Regidoria de Desenvolupament Local i Polítiques Actives
d’Ocupació, en el 2007, es manifesta la voluntat de l’Ajuntament d’una major implicació
en la implantació de les polítiques actives d’ocupació en el municipi, així com d’obrir
nous camins d’actuació per a generar més i millor ocupació al terme municipal de
Llucmajor.
L’Ajuntament de Llucmajor des d’aquesta data ve donant aquest servei, indispensable
pel desenvolupament local del territori, el qual treballa per millorar la qualificació dels
aturats/des del municipi, facilitar la seva inserció laboral, intermediar amb les empreses,
la prospecció de recursos per a noves accions formatives, assessorar als emprenedors...
Tota aquesta feina està plasmada en el Pla de feina de Polítiques Actives d’Ocupació que
va aprovar la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el 18 de maig de
2016, per unanimitat.
Actualment, l’àrea de Polítiques Actives d’Ocupació té en marxa diversos projectes
d’ocupació subvencionats pel SOIB i el Fons Social Europeu, els quals han suposat la
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inserció laboral de 65 persones i un projecte a través de la Conselleria d’Educació que ha
permès a alumnes del PQI, que no havien acabat l’ESO, tenir un títol i fer pràctiques
laborals. Aquests projectes són els següents:
-

Projecte de Garantia Juvenil per menors de 30 “Bosc Major”

-

Projecte per majors de 30 anys “Llucmatourist”

-

PQI d’Electromecànica de vehicles

-

Programa de Joves Qualificats

-

Programa Visibles

Aquests projectes impliquen un gran volum de personal que depèn d’aquesta àrea,
tasques de seguiment, inspeccions per part del SOIB per avaluar l’efectiva realització
dels projectes sol·licitats, així com la justificació econòmica dels imports gastats, els
quals sumen un total de 937.444,67€. Al voltant de 450.000€ s’han de justificar dins els
mesos d’agost i principis de setembre de 2017. Està previst, també, durant els mesos
vinents començar a treballar amb l’elaboració dels projectes de cara al 2017-2018, que a
dia d’avui ja suposen 304.375,89€ més.
Es per tot l’exposat que la Junta de Govern, amb data 19 de juliol de 2017, va aprovar
la creació del projecte d’Impuls de Polítiques actives d’ocupació i desenvolupament local
així com la inclusió de dos llocs d’agent d’ocupació i desenvolupament local (ADOL) i
proveir-los, atesa la seva urgència, amb personal funcionari interí, segons l'article 10.1
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, que permet el
nomenament de funcionaris interins, per raons expressament justificades de necessitat i
urgència, per executar programes de caràcter temporal.
D’altra banda, i segons es posa de manifest a l’informe emès per la regidora de Joventut
i Polítiques Actives d’Ocupació, el passat dia 3 d’agost varen finalitzar el seu contracte
de treball les dues AODL amb que contava questa Corporació, resultant urgent i
prioritari la creació de dues borses de treball d’AODL pel projecte d’Impuls de Polítiques
actives d’ocupació i desenvolupament local, mitjançant el procés selectiu de concurs,
atès que les referides places no tenen per objecte cobrir un lloc vacant de la Relació de
llocs de treball.
Per tot l’exposat, queda més que justificada la necessitat de proveir aquesta borsa de
treball de manera urgent i inaplaçable en els termes que estableix l’article 10.1 c) del
TREBEP i l’article 19.Dos de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressuposts Generals de
l’Estat per l’any 2017.
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
2








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).
Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressuposts Generals de l’Estat per l’any 2017.

En conseqüència, i a la vista dels antecedents i fonaments que precedeixen, i atès el
Decret de Batlia 2.588/2016, de 21 d'octubre, de delegació de competències a la Junta
de Govern Local, se sotmet l’assumpte a la consideració dels reunits i per unanimitat
s’adopta el següent acord:
PRIMER.- Aprovar la convocatòria de les proves selectives per a la provisió,
mitjançant concurs, d'una plaça interina de tècnic d'administració especial, subescala
tècnica mitja, Grup A, Subgrup A2, especialitat agent d’ocupació i desenvolupament
local, per a l’execució del programa de caràcter temporal “Impuls de polítiques actives
d’ocupació i desenvolupament local”.
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, 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 PLAÇA INTERINA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC
D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
A continuació es veu l’assumpte relatiu a la convocatòria i bases d’una plaça interina de
tècnic d’administració especial.
Antecedents
Des de la creació de la Regidoria de Desenvolupament Local i Polítiques Actives
d’Ocupació, en el 2007, es manifesta la voluntat de l’Ajuntament d’una major implicació
en la implantació de les polítiques actives d’ocupació en el municipi, així com d’obrir
nous camins d’actuació per a generar més i millor ocupació al terme municipal de
Llucmajor.
L’Ajuntament de Llucmajor des d’aquesta data ve donant aquest servei, indispensable
pel desenvolupament local del territori, el qual treballa per millorar la qualificació dels
aturats/des del municipi, facilitar la seva inserció laboral, intermediar amb les empreses,
la prospecció de recursos per a noves accions formatives, assessorar als emprenedors...
Tota aquesta feina està plasmada en el Pla de feina de Polítiques Actives d’Ocupació que
va aprovar la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el 18 de maig de
2016, per unanimitat.
Actualment, l’àrea de Polítiques Actives d’Ocupació té en marxa diversos projectes
d’ocupació subvencionats pel SOIB i el Fons Social Europeu, els quals han suposat la
inserció laboral de 65 persones i un projecte a través de la Conselleria d’Educació que ha
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permès a alumnes del PQI, que no havien acabat l’ESO, tenir un títol i fer pràctiques
laborals. Aquests projectes són els següents:
-

Projecte de Garantia Juvenil per menors de 30 “Bosc Major”

-

Projecte per majors de 30 anys “Llucmatourist”

-

PQI d’Electromecànica de vehicles

-

Programa de Joves Qualificats

-

Programa Visibles

Aquests projectes impliquen un gran volum de personal que depèn d’aquesta àrea,
tasques de seguiment, inspeccions per part del SOIB per avaluar l’efectiva realització
dels projectes sol·licitats, així com la justificació econòmica dels imports gastats, els
quals sumen un total de 937.444,67€. Al voltant de 450.000€ s’han de justificar dins els
mesos d’agost i principis de setembre de 2017. Està previst, també, durant els mesos
vinents començar a treballar amb l’elaboració dels projectes de cara al 2017-2018, que a
dia d’avui ja suposen 304.375,89€ més.
Es per tot l’exposat que la Junta de Govern, amb data 19 de juliol de 2017, va aprovar
la creació del projecte d’Impuls de Polítiques actives d’ocupació i desenvolupament local
així com la inclusió de dos llocs d’agent d’ocupació i desenvolupament local (ADOL) i
proveir-los, atesa la seva urgència, amb personal funcionari interí, segons l'article 10.1
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, que permet el
nomenament de funcionaris interins, per raons expressament justificades de necessitat i
urgència, per executar programes de caràcter temporal.
D’altra banda, i segons es posa de manifest a l’informe emès per la regidora de Joventut
i Polítiques Actives d’Ocupació, el passat dia 3 d’agost varen finalitzar el seu contracte
de treball les dues AODL amb que contava questa Corporació, resultant urgent i
prioritari la creació de dues borses de treball d’AODL pel projecte d’Impuls de Polítiques
actives d’ocupació i desenvolupament local, mitjançant el procés selectiu de concurs,
atès que les referides places no tenen per objecte cobrir un lloc vacant de la Relació de
llocs de treball.
Per tot l’exposat, queda més que justificada la necessitat de proveir aquesta borsa de
treball de manera urgent i inaplaçable en els termes que estableix l’article 10.1 c) del
TREBEP i l’article 19.Dos de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressuposts Generals de
l’Estat per l’any 2017.
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
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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).
Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressuposts Generals de l’Estat per l’any 2017.

En conseqüència, i a la vista dels antecedents i fonaments que precedeixen, i atesa la
Resolució de l'Ajuntament núm. 2016002715 de dia 21 d'octubre de 2016 de delegació
de competències a la Junta de Govern Local, se sotmet l’assumpte a la consideració dels
reunits i per unanimitat s’adopta el següent acord:
PRIMER.- Aprovar la convocatòria de les proves selectives per a la provisió,
mitjançant concurs, d'una plaça interina de tècnic d'administració especial, subescala
tècnica mitja, Grup a, Subgrup A2, especialitat agent d’ocupació i desenvolupament
local, per a l’execució del programa de caràcter temporal “Impuls de polítiques actives
d’ocupació i desenvolupament local”.
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, 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 PERSONAL INTERÍ
A continuació es veu l’assumpte relatiu a la convocatòria i bases d’una plaça interina de
tècnic d’administració especial.
Antecedents
Vist el disposat a la llei del sòl balear 2/2014 LOUS, i al seu Reglament de
desenvolupament, pel que fa a la protecció de la legalitat urbanística, com a finalitat i
atribució de la activitat urbanística.
La normativa vigent atribueix als Ajuntaments la competència en aquesta matèria,
constituint la inspecció urbanística el medi per vigilar i comprovar que les actuacions
urbanístiques que es realitzen s’adeqüin a la normativa urbanística, tant pel que fa per la
adequació dels actes realitzats amb el seu títol habilitant com per la detecció de les que
es realitzen sense cap autorització.
La realitat actual d’aquest ajuntament, es que no hi ha cap lloc de treball de zelador
d’obres ocupat, ni ningú que realitzi aquestes funcions de manera sistemàtica i amb un
ordre i control general de la situació, lo que dona lloc a la realització d’obres a tot el
terme municipal sense cap tipus de llicencia.
Per tant, degut a la necessitat de procedir a un rigorós control de la disciplina
urbanística amb la finalitat de garantir el compliment de la normativa aplicable en el
processos d’urbanització, edificació i usos del sòl, es troba molt urgent i totalment
justificat la creació o dotació d’aquesta plaça.
A més, darrerament amb auge de la construcció, s’ha incrementat el volum de feina i les
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denuncies de particulars o de vegades de la Policia Local s’han de canalitzar vers els
tècnics municipals, que han de deixar la seva feina amb continus desplaçaments per

verificar les denuncies o fer comprovacions de prorrogues,
edificacions.

llicències o estat de les

Per tot l’exposat, queda més que justificada la necessitat de proveir aquesta borsa de
treball de personal funcionari interí de manera urgent i inaplaçable en els termes que
estableix l’article 10.1 c) del TREBEP i l’article 19.Dos de la Llei 3/2017, de 27 de juny,
de Pressuposts Generals de l’Estat per l’any 2017.
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).
Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressuposts Generals de l’Estat per l’any 2017.

En conseqüència, i a la vista dels antecedents i fonaments que precedeixen, i atesa la
Resolució de l'Ajuntament núm. 2016002588 de dia 21 d'octubre de 2016 de delegació
de competències a la Junta de Govern Local, se sotmet l’assumpte a la consideració dels
reunits i per unanimitat s’adopta el següent acord:
PRIMER.- Aprovar la convocatòria de les proves selectives per a la provisió,
mitjançant concurs-oposició, d'una borsa de treball de personal funcionari interí, escala
administració especial, subescala serveis especials, classe comeses especials, grup c,
subgrup c1, especialitat zelador/a d'obres.
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, 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.
Un cop acabats els assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari accidental, estenc aquesta acta.
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El batle

El secretari acctal.,
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