ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm.: 18/2016
Caràcter: extraordinària
Data: 18 de juliol de 2016
Horari: de 9.00 a 9.20 hores
Lloc: Casa Consistorial (despatx del batle)
ASSISTENTS:
-

Sr. Jaume Tomàs Oliver, batle
Sr. Bernadí Vives Cardona
Sr. Gori Estarellas Mas
Sra. Adelina Gutiérrez Bonet
Sra. Lucía Escribano Alés
Sr. Jaume J. Oliver Vallès
i Miquel Vidal Salvà, secretari accidental.

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 13 de juliol de 2016, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.
APROVAR LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’UNA BORSA PER
SUBSTITUCIÓ EN LA CATEGORIA DE PERSONAL LABORAL DE PEÓ
Tot seguit es veu l’expedient i les bases del concurs-oposició d’una borsa per substitució
de peó com a personal laboral de l’Ajuntament i la proposta que diu el següent:
ANTECEDENTS
Fins a l’aprovació definitiva de la Relació de Llocs de Treball, i les bases de les
convocatòries de selecció i provisió de llocs de treball, és fa necessari tenir unes pautes
d’actuació, en aquells casos que es fa necessari cobrir de forma imminent un lloc de
feina per substitució del seu titular, per causes com vacances, baixes per malaltia, etc.
amb la categoria de peó de la brigada d’obres del personal laboral.
En conseqüència, es varen negociar les bases de personal laboral no fix, per poder,
d’acord amb aquestes, convocar, en qualsevol categoria de personal laboral no fix, els
llocs de feina necessaris.
Així, i vist que la actual borsa de peó per substitució està exhaurida, es convoca una
borsa nova amb una durada de dos anys.
FONAMENT DE DRET
- RD legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’Estatut dels Treballadors (TRLET).
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En conseqüència, i vist que no hi ha intervencions, per unanimitat s’adopta l’acord
següent:
Primer. Aprovar les bases de la convocatòria d’una borsa per substitució en la
categoria de personal laboral de peó.
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.
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES DEL CONCURS OPOSICIÓ PER
COBRIR, AMB FUNCIONARI INTERÍ, UNA PLAÇA PER A L’EXECUCIÓ DE
PROGRAMES DE CARÀCTER TEMPORAL, EN LA CATEGORIA DE TÈCNIC
D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL GRUP A, SUBGRUP A1 PER AL PROJECTE DE
REORDENACIÓ, ORGANITZACIÓ I IMPULS DEL SERVEI D’ESPORTS
Seguidament es veu l’expedient i les bases del concurs oposició per cobrir, amb
funcionari interí, una plaça per a l’execució de programes de caràcter temporal, en la
categoria de tècnic d’administració especial grup A, subgrup A1, per al projecte de
reordenació, organització i impuls del servei d’esport i la proposta que diu el següent:
Antecedents
Es fa necessari reforçar temporalment el servei d’Esports, amb l’assignació d’un tècnic
d’administració especial grup A, subgrup A1, per al Projecte de reordenació, organització i
impuls del servei d’Esports. Aquest reforç s’estableix per acomplir els objectius següents:
 Analitzar l’estat actual de les instal·lacions esportives i, en particular, la seva
adequació a la normativa vigent (requisits tècnics per al tipus d’esport al qual
s’adrecen, salubritat, seguretat, eficiència energètica, etc.).
 Plantejar propostes de modernització de la planta d’instal·lacions esportives del
municipi de Llucmajor.
 Modernització en la gestió de la disponibilitat dels equipaments esportius:
o Creació d’un catàleg exhaustiu de les instal·lacions esportives del
municipi, amb les seves característiques, capacitat d’aprofitament,
aforament, mancances, etc.
o Creació d’un sistema de repartiment de la disponibilitat dels equipaments
en relació amb les necessitats esportives dels clubs.
o Avaluació de la suficiència i/o necessitats d’equipaments esportius en
relació amb la demanda.
 Avaluació dels costos de manteniment de les instal·lacions i creació d’un pla
d’eficiència energètica.
 Anàlisi de la situació actual i propostes de modernització i millora de la
planificació d’esdeveniments esportius i de l’activitat esportiva promoguda per
l’Ajuntament.
 Control i supervisió dels serveis externalitzats (cantines, neteja,
subministraments, etc.).
Fonaments de dret
- Reial decret 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de l’estatut bàsic de l’empleat públic.
- Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, modificada per Llei 4/2016 d’abril, de mesures de capacitació
lingüística per a la recuperació de l’ús del català en l’àmbit de la funció pública.
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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 que consten en l’expedient i que regiran el concurs
oposició per cobrir, amb funcionari interí, una plaça per a l’execució de programes de
caràcter temporal, en la categoria de tècnic d’administració especial, grup A, subgrup
A1, per al Projecte de reordenació, organització i impuls del servei d’Esports.
Segon.- Publicar les bases que regiran la convocatòria en el BOIB i en la pàgina
web de la Corporació.
APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’IMPULS I DINAMITZACIÓ DEL
SERVEI DE CONTRACTACIÓ
A continuació es veu l’expedient de la modificació del projecte d’impuls i dinamització del
servei de contractació i la proposta que diu el següent:
El passat dia 4 de maig es va adoptar un acord d’aprovació de les bases que regiran el
concurs-oposició per cobrir, amb funcionari interí, una plaça per a l’execució de programes
temporals, en la categoria de tècnic d’administració general, grup A, subgrup A1, per al
projecte d’impuls i dinamització del servei de contractació, i atès que al pressupost que
figurava al projecte que consta a dins l’expedient de referència hi ha un error, i a la vista
que no hi ha intervencions, se sotmet a votació el fons de l’assumpte i per unanimitat
s’adopta l’acord següent:
1. Rectificar el projecte d’impuls i dinamització del servei de contractació, per tal de
modificar el pressupost que figura al projecte, i fixar les retribucions íntegres anuals del
funcionari, que han d’esser de 35.000 € anuals, que es desglossen en:
-

sou base........................................14.824 €
complement de destí nivell 24.......... 8.242 €
complement específic .................... 11.934 €

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

El secretari accidental
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