
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 39 /2018
Caràcter: ordinària
Data: 19 de setembre de 2018
Horari: de les 8.30 a les 9.15 hores
Lloc: Casa consistorial (despatx del batle)

ASSISTENTS:
 Sr. Gregorio Estarellas Mas, batle
 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.

ABSENTS:
 Sr. Jaume J. Oliver Vallés

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 12 de setembre de 2018, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.

BORSA DE TREBALL D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a l’aprovació de la convocatòria i les bases 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 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'Empleat Públic, d’ara endavant TREBEP. 

No obstant això, després de les diferents reunions dutes a terme amb les organitzacions
sindicals 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
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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 per Junta de Govern de dia 16 de maig de 2018 es va aprovar la convocatòria i les
bases per a la creació d’una borsa de treball d’auxiliars administratius, publicada al BOIB
núm. 85 de 19 de maig de 2018. 

Atès que es va constituir una borsa d’auxiliars administratius per Acord de Junta de Govern
de dia 8 d’agost de 2018 i que es troba temporalment exhaurida. 

Atès que s’ha informat amb data 17 de setembre de 2018 a la mesa general de negociació
de personal funcionari que es tornaran a treure les mateixes bases per a la creació d’una
nova  borsa  d’auxiliars  administratius  amb  caràcter  subsidiari  a  la  borsa  anteriorment
esmentada, que tendrà en tot cas caràcter de preferent. 

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 es fa un incís per dir que a les bases s’hi han d’incorporar les bonificacions
previstes a l’Ordenança reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.

Tots seguit, en conseqüència, 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’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.

CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  AMB  L’ENTITAT  CONSERVADORA  MAIORIS
DÉCIMA
A continuació es veu el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i l’Entitat
Conservadora Maioris Décima per a la realització d’activitats d’utilitat pública i al benestar
social en general entre el ciutadans de Llucmajor.
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Tot seguit se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent
acord:

Primer. Aprovar en els mateixos termes en què es redacta a l’expedient el conveni
de col·laboració  entre l’Ajuntament de Llucmajor i l’Entitat Conservadora Maioris Décima per
a la realització d’activitats d’utilitat pública i al benestar social en general entre el ciutadans
de Llucmajor.

 Segon.  Facultar el batle per firmar els documents necessaris per executar aquest
acord.

ADHESIÓ AL III DIA DE FRANCESC BORJA MOLL
Seguidament s’aprova per unanimitat l’adhesió de l’Ajuntament de Llucmajor al III Dia de
Francesc Borja Moll (10 d’octubre), per promoure la participació activa de les biblioteques i
els centres educatius del municipi al Concurs RescataMots Il·lustrar i a la Lectura Simultànea
de rondalles a les biblioteques, així com, aportar els premis de participació destinats a les
biblioteques i els centres educatius del municipi.

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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