ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.:26 /2018
Caràcter: ordinària
Data: 20 de juny de 2018
Horari: de les 8.30 a les 9 hores
Lloc: sala de juntes de l’edifici municipal del carrer de la Constitució, 6
ASSISTENTS:
 Sr. Gregorio Estarellas Mas, batle
 Sra. Lucía Escribano Alés
 Sr. Jaume Tomàs Oliver
 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
 Sr. Lluis Segura Seguí
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 13 de juny de 2018, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.
CREACIÓ D’UNA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a la creació d’una borsa de personal interí, del grup C,
subgrup C1, escala d’administració general, subescala administratiu de l’Ajuntament de
Llucmajor i la proposta.
Atès que per aquest Ajuntament, es va aprovar la convocatòria i de les proves selectives per
constituir una borsa de funcionaris i funcionàries interins administratius del grup C, subgrup
C1, escala d’administració general, subescala administratiu de l’Ajuntament de Llucmajor
(BOIB núm. 43 de 7 d’abril de 2018)
Una vegada desenvolupat el procés selectiu i vista la proposta definitiva del Tribunal
Qualificador amb data 7 de juny de 2018, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per
unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Crear una borsa de personal funcionari interí, del grup C, subgrup C1, escala
d’administració general, subescala administratiu de l’Ajuntament de Llucmajor, que queda
conformada pels aspirants que s’indiquen en l’ordre de prelació següent:
ASPIRANT - DNI
43197075-Q

PUNTUACIÓ
26,250

Plaça d'Espanya, 12 - 07620 Llucmajor Illes Balears Tel.: 971.66.00.50 Fax: 971.66.20.81 llucmajor@llucmajor.org
c/ M. Antònia Salvà, 50 - 07600 s'Arenal Llucmajor Tel.: 971.44.10.71 Fax: 971.44.08.76

1

41521791-Y
26,000
41536341-C
22,750
Segon. Publicar el present Acord en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i a la seva
pàgina web.
Tercer. Contra aquesta Resolució podran els interessats interposar recurs potestatiu
de reposició davant aquest Ajuntament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
APROVAR LA LLISTA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ
Seguidament es veu l’expedient relatiu l’aprovació de la llista de personal funcionari interí
segons la puntuació assolida i la proposta.
Atès que per aquest Ajuntament, en data de 9 de maig de 2018, es va aprovar la
convocatòria i les bases per a la constitució d’una borsa de funcionaris interins per proveir el
lloc de feina de tècnic de gestió F90290001 de l’Ajuntament, mitjançant el nomenament
provisional en un grup o subgrup superior.
Una vegada desenvolupat el procés selectiu i vista la proposta definitiva de la comissió de
valoració amb data 6 de juny de 2018, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per
unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Aprovar la llista de personal funcionari interí segons la puntuació assolida:
ASPIRANT
PUNTUACIÓ
M.V.O.
8,690
Segon. Publicar el present Acord en el Tauler d’Anuncis i a la intranet de
l’Ajuntament.
Tercer. Contra aquesta Resolució podran els interessats interposar recurs potestatiu
de reposició davant aquest Ajuntament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL PROGRAMA “ALTER”
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a l’aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració
entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears i
l’Ajuntament de Llucmajor per al desenvolupament d’accions formatives dins el marc del
programa «Alter» d’intervenció socioeducativa per a joves en risc d’exclusió social i escolar i
la proposta.
Antecedents.
A) En data 18 de gener de 2018 es va signar el conveni de col·laboració entre entre la
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de
Llucmajor per al desenvolupament d’accions formatives dins el marc del programa «Alter»
d’intervenció socioeducativa per a joves en risc d’exclusió social i escolar.
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B) Es veu informe favorable de data 8 de juny de 2018 del tècnic responsable de Serveis
Socials de l’Ajuntament de Llucmajor, referent a la proposta per a l’aprovació de l’addenda al
conveni abans esmentat, en la qual es prorroga el dit conveni fins al 30 de juny de 2019.
En conseqüència i per tot l’exposat, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per
unanimitat s’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar, en els mateixos termes en què apareix redactada, l’addenda al
conveni de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de
les Illes Balears i l’Ajuntament de Llucmajor per al desenvolupament d’accions formatives
dins el marc del programa «Alter» d’intervenció socioeducativa per a joves en risc d’exclusió
social i escolar
Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per a l’execució del
present acord.
ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
S’assessora al batle en assumptes de la seva competència.
Fora de l’ordre del dia es veu l’esborrany dels convenis per establir els criteris que han de
regir l’atorgament de les subvencions nominatives establertes en el Pressupost General de
l’Ajuntament de Llucmajor i en el Pla Estratègic de Subvencions (BOIB 26 d’abril de 2018) en
matèria de cultura.
D’acord amb l’article 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de
la LGS, el procediment d’atorgament de les subvencions de concessió directa acaba amb la
resolució de concessió o el conveni, que ha de contenir:
 La determinació de l’objecte de la subvenció i els beneficiaris.
 El crèdit al que s’imputa la despesa, i la quantia individualitzada de la subvenció per a
cada beneficiari.
 La compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions per a la mateixa finalitat.
 Els terminis i formes de pagament, possibilitat de pagament anticipat i abonaments a
compte, i règim de garanties a aportar.
 I el termini i la forma de justificació del compliment de la finalitat per a la que fou
concedida la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts.
La interventora en data 16 de juny de 2018 ha emès informe desfavorable, tota vegada que
s’imposen obligacions o contrapartides a les diverses associacions beneficiàries, la qual cosa
desvirtua el concepte de «...sense contraprestació directa dels beneficiaris». Així mateix, en
virtut del principi de prudència, considera excessiva una bestreta del 60%.
No obstant això, els membres de la Junta consideren necessari poder abonar aquestes
subvencions, tota vegada que les entitats beneficiàries realitzen una important labor social i
cultural en benefici del poble.
En conseqüència, després de deliberar sobre l’assumpte, per unanimitat s’aproven, en els
mateixos termes que apareixen redactats en els respectius expedients, els convenis
reguladors de les següents subvencions d’activitats culturals previstes nominativament en el
Pressupost General de l’Ajuntament de Llucmajor per al corrent exercici 2018:
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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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