
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 20/2017
Caràcter: ordinària
Data: 19 de juliol de 2017
Horari: de 9.30 a 10 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. Gori Estarellas Mas
- Sra. Lucia Escribano Alés
- Sr. Jaume Tomàs Oliver
- Sr. Lluis Segura Seguí
- Sr. Miquel Angel 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, del passat
dia 12 de juliol de 2017, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i s’aprova
per assentiment.

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

La interventora informa que en els 3 darrers mesos s’han devengat 16.000 € en hores
extres a la Residència, i  s’ha superat el  límit  legal màxim d’hores extres anuals per
treballador.

La Sra. Maria Antònia Gil explica que la causa és que s’ha de cobrir un servei de 24
hores i circumstancialment s’han acumulat moltes baixes amb la convocatòria de borsins
que han quedat deserts. Recentment s’han pogut cobrir una plaça de cuiner i algunes
d’auxiliar  d’infermeria,  i  el  problema s’ha començat a resoldre, però hi  ha hagut un
període de tems amb una acusada manca de personal que s’ha hagut de cobrir amb
serveis extraordinaris. 

Fora de l’ordre del dia  i després de la preceptiva declaració unànime d’urgència, es
veu l’expedient del Projecte d’impuls de polítiques actives d’ocupació i desenvolupament
local i la inclusió de dos llocs d’agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL).

1. Atès que el projecte actual de desenvolupament de polítiques actives d’ocupació
està a punt de finalitzar.

2. Atès que l’àrea de Polítiques Actives d’Ocupació té en marxa un pla de feina per
generar més i millor ocupació al terme municipal de Llucmajor.

3. Atès que l’àrea de PAO i d’Educació volen seguir apostant pels Programes de
Qualificació Inicial dels joves menors de 21 anys.
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4. Atès  que  s’han  de  fer  les  justificacions  econòmiques  dels  projectes  que  ens
finança el SOIB per valor de 937.444,67€.

5. Atès que és el moment de sol·licitar les subvencions en matèria d’ocupació i
formació per l’any vinent.

Sotmès el fons de l’assumpte a votació per unanimitat s’adopta el següent acord:
Únic. Aprovar la creació del projecte d’Impuls de Polítiques Actives d’Ocupació i

Desenvolupament Local i la inclusió de dos llocs d’Agent d’Ocupació i Desenvolupament
Local (AODL), en els termes que es redacta a l’expedient. 

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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