ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 04/2018
Caràcter: ordinària
Data: 24 de gener de 2018
Horari: de les 8.30 a les 8.55
Lloc: Casa consistorial (despatx del batle)
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
 Sra. Catalina Munar Miquel, interventora
 i Tòfol González Sánchez, com a auxiliar de Secretaria
La Sra. Lucía Escribano s’incorpora una vegada iniciada la sessió.
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 17 de gener de 2018, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.
Fora de l’ordre del dia i després de la preceptiva declaració unànime d’urgència, es veu
l’expedient relatiu a l’aprovació de les bases que han de regir la previsió en comissió de
serveis voluntaris del lloc de treball d’administratiu/va F90010003 i pel nomenament
provisional en un grup o subgrup superior, en el cas de quedar deserta la comissió de
serveis i la proposta.
Atès que per aquest Ajuntament es va ordenar la incoació d'expedient per cobrir
provisionalment el lloc de feina vacant F90010003 d’administratiu/iva, Subescala
Administrativa de l’Administració General, grup C, subgrup C1, de l’Àrea d’Urbanisme i Medi
Ambient (UMA).
Atès que per part de la cap de servei d’Urbanisme i el regidor d’Urbanisme i Medi
Ambient es va emetre un informe amb data 10 de gener de 2018 justificatiu de la necessitat
de cobertura d’una plaça amb caràcter urgent per al punt d’informació castral de
l’Ajuntament.
_ Considerant que de conformitat amb el que preveuen els articles 82 i següents de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de les Illes Balears, aquest lloc de feina es pot
proveir per comissió de serveis ordinària voluntària i, per al supòsit que la provisió sigui
inajornable i urgent, pot proveir-se per nomenament provisional en un grup o subgrup
superior.
Atès que aquesta forma de provisió ha estat objecte de negociació a la mesa general
de negociació del personal funcionaris amb les organitzacions sindicals més representatives
de data 18 de gener de 2018, per aplicació del que disposa l'article 37.1.c) del Reial Decret
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Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic.
En conseqüència, i a la vista dels antecedents i fonaments que precediesen se sotmet el fons
de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
PRIMER.- Aprovar les Bases que han de regir per a la provisió en comissió de
serveis voluntària del lloc de treball d’administratiu/iva F90010003 i pel nomenament
provisional en un grup o subgrup superior, en el cas de quedar deserta la comissió de
serveis.
SEGON.- Publicar la present convocatòria i les seves bases en el tauler d'anuncis i a
la intranet d'aquest 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.
També podran interposar alternativament recurs contenciós-administratiu davant el
Jutjat del Contenciós-Administratiu amb seu a Palma de Mallorca, en el termini de dos
mesos, de conformitat amb el que estableixen els articles 30, 112.3 i 114.1.c) de la Llei 39 /
2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i
8, 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
En cas d'optar per la interposició del recurs de reposició no es podrà interposar un
recurs contenciós-administratiu fins que s'hagi notificació la resolució expressa del recurs de
reposició o hagi transcorregut un mes des de la seva interposició sense haver rebut la
notificació, data en què podrà entendre desestimat per silenci administratiu.
Tot això sense perjudici puguin interposar qualsevol altre recurs que estimin oportú.
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sr. Lucía Escribano.
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

L’auxiliar de Secretaria
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