ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.:36 /2018
Caràcter: ordinària
Data: 29 d’agost de 2018
Horari: de les 8.30 a les 9.15 hores
Lloc: Casa consistorial (despatx del batle)
ASSISTENTS:
 Sr. Gregorio Estarellas Mas, batle
 Sr. Jaume J. Oliver Vallés
 Sr. Jaume Tomàs Oliver
 Sr. Lluis Segura Seguí
 Sr. Miquel Àngel Serra Teruel
 Sr. Maties Veny Orell, interventor accidental
 i Silvia Mayol Gómez, secretària accidental.
ABSENTS:
 Sra. Lucía Escribano Alés
 Sr. Bernadí Vives Cardona
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 22 d’agost de 2018, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.
APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA REGIDORIA D’EDUCACIÓ I
CREACIÓ DEL PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ INICIAL.
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a l’aprovació de la memòria justificativa de la regidoria
d’Educació de 2 d’agost de 2018 i la creació del programa «Programa de Qualificació Inicial»
i la proposta.
ANTECEDENTS DE FET

L’Ajuntament de Llucmajor ha decidit participar en la convocatòria del Programa de
Qualificació Inicial, d’acord amb la resolució del conseller d’Educació i Universitat d’1 de juny
de 2018 (BOIB núm. 70, de 7 de juny de 2018), pel la qual es convoquen ajuts econòmics
per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, organitzacions
no governamentals i associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre durant el
curs 2018-2019.
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Per desenvolupar aquest programa per part de la regidoria d’educació es presenta la següent
memòria justificativa, de 2 d’agost de 2018, del programa «Programa de Qualificació
Inicial»:
«MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL PROGRAMA TEMPORAL “PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ
INICIAL”

1. Denominació del programa
“Programa de Qualificació Inicial”
2. Justificació del programa
Vistes les necessitats d’aquesta corporació per executar el Programa de Qualificació Inicial,
d’acord amb allò que estableix la resolució del conseller d’Educació i Universitat d’1 de juny
de 2018 (BOIB núm. 70, de 7 de juny de 2018) per la qual es convoquen ajuts econòmics
per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, organitzacions
no governamentals i associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre durant el
curs 2018-2019, és necessària la contractació de personal docent, atès que aquesta
Corporació no compta amb personal docent per dur a terme aquest programa.

3. Objectius a assolir amb el programa i activitats en que es concreten
Els objectius a assolir amb el programa són els següents:
. Oferir la formació adequada perquè els alumnes desenvolupin les capacitats i
destreses suficients per aconseguir les competències professionals pròpies d’una
qualificació professional de nivell 1 del Catàleg nacional de Qualificacions
Professionals, com a mínim, i tenguin la possibilitat d’una inserció socio-laboral
satisfactòria d’acord amb les seves possibilitats i expectatives personals.
. Adquirir els coneixements assignats al currículum del segon curs de l'educació
secundària obligatòria cursant, per aconseguir-ho, els mòduls 2 del primer nivell
dels ensenyaments per a persones adultes que condueixen a l'obtenció del títol
de graduat en educació secundària obligatòria, necessaris per a aconseguir una
inserció social i laboral satisfactòria i, si escau, per continuar els estudis.
. Orientar i formar els alumnes perquè coneguin el mercat laboral i puguin
abordar la investigació activa d'ocupació, així com perquè adquireixin actituds i
hàbits de seguretat laboral.
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. Ensenyar als alumnes perquè aprenguin a aprendre de manera autònoma i en
col·laboració amb altres persones i afavorir els hàbits i les actituds que promouen
i faciliten el desenvolupament personal, l'aprenentatge al llarg de la vida i l'esperit
emprenedor.
. Facilitar experiències positives i enriquidores de convivència i de treball perquè
els alumnes es reconeguin a si mateixos com a persones valuoses i capaces
d'estar, conviure i treballar amb altres, utilitzant criteris de qualitat i eficiència.
. Proporcionar una formació pràctica, avaluable i tutelada que permeti aplicar i
reforçar el que s'ha après en el programa i familiaritzar-se amb la dinàmica del
món laboral.
. Connectar les finalitats del sistema educatiu i les necessitats del sector
productiu.
. Adquirir la maduresa suficient per poder cursar un cicle de formació professional
bàsica.
4. Terminis d’execució
El programa tendrà una durada inicial fins juliol de 2019, iniciant-se la seva execució,
previsiblement, dia 1 d’octubre de 2018. No obstant això, i en cas que continuïn les
circumstàncies que justifiquen la creació del programa es podrà prorrogar, d’acord amb
l’article 16.1 d) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
5. Nomenament d’interins
Pel desenvolupament d’aquest programa temporal serà necessari, d’acord amb l’article
10.1.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 procedir al nomenament del següent funcionari
interí:
. Docent de mòduls generals (àmbit de la comunicació i social)
Escala Administració Especial. Grup A. Subgrup A2
Jornada: 25h (71,42%)
Requisits:
- Estar en possessió , o estar en condicions d’obtenir-lo en la data que finalitzi el
termini de presentació d’instàncies del títol de Mestre d’educació primària que
hagin adquirit l’especialitat de català mitjançant la superació del concurs oposició
per a accés al cos de professors d’ensenyament secundari de l’especialitat de
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llengua i literatura catalanes o el Títol de professor de llengua catalana del Pla de
Reciclatge i perfeccionament del professorat de i en Llengua Catalana o del Pla de
reciclatge i de Formació Lingüística i Cultural. En el cas de titulacions obtingudes
a l’estranger, s’han d’acreditar les homologacions corresponents. (folc)
- Nivell de Català C1
- Tenir els coneixements de llengua anglesa que permetin impartir els continguts
prevists en el currículum del mòdul.
. Docent de mòduls generals (àmbit científic tecnològic i prevenció de riscs
laborals)
Escala Administració Especial. Grup A. Subgrup A2
Jornada: 22h (62,85%)
Requisits:
- Estar en possessió , o estar en condicions d’obtenir-lo en la data que finalitzi el
termini de presentació d’instàncies del títol de Mestre d’educació primària o el seu
equivalent de grau; i/o Títol de Llicenciat, Enginyer o Arquitecte o el títol de Grau
equivalent, a més de la formació pedagògica i didàctica a nivell de Postgrau (CAP/
Màster. En el cas de titulacions obtingudes a l’estranger, s’han d’acreditar les
homologacions corresponents.
- En qualsevol cas, han de disposar de la formació adequada per impartir el mòdul corresponent i la formació que capacita per impartir ensenyaments en llengua
catalana a les Illes Balears. (seminari)
- Nivell de Català C1
. Docent de mòduls específics
Escala Administració Especial. Grup A. Subgrup A2 o Grup C. Subgrup C1
Jornada: 18h (51,42%)
Requisits:
- Titulació: Diplomat/ada, Enginyer/a Tècnic/a o Arquitecte/a Tècnic/a o títol de grau
corresponent o altres títols equivalents. Tècnic/a Superior en Automoció o altres títols
equivalents. Segons el RD 127/2014, art. 20 quan no existeixi disponibilitat de
professors o professores que estiguin en possessió de les titulacions requerides, es
podrà exigir acreditació, mitjançant certificació, d’una experiència professional o de
docència al manco de 3 anys vinculats als mòduls corresponents.
- Coneixements de la llengua catalana, nivell B2
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En tot cas, la durada i jornada prevista del nomenament com a funcionari/ària interí/ina
dependrà de la resolució per part del conseller d’Educació i Universitat, de la convocatòria de
referència.
. Docent de mòduls específics
Escala Administració Especial. Grup A. Subgrup A2 o Grup C. Subgrup C1
Jornada: 18h (51,42%)
Requisits:
- Titulació: Diplomat/ada, Enginyer/a Tècnic/a o Arquitecte/a Tècnic/a o títol de grau
corresponent o altres títols equivalents. Tècnic/a Superior en Direcció de Serveis de
Restauració. Segons el RD 127/2014, art. 20 quan no existeixi disponibilitat de
professors o professores que estiguin en possessió de les titulacions requerides, es
podrà exigir acreditació, mitjançant certificació, d’una experiència professional o de
docència al manco de 3 anys vinculats als mòduls corresponents.
- Coneixements de la llengua catalana, nivell B2
En tot cas, la durada i jornada prevista del nomenament com a funcionari/ària interí/ina
dependrà de la resolució per part del conseller d’Educació i Universitat, de la convocatòria de
referència.
La provisió d’aquests llocs de treball queden supeditats a la resolució per part del conseller
d’Educació i Universitat, de la convocatòria de referència.»
D’acord amb l’article 10.1.c) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’empleat Públic, el desenvolupament de
programes de caràcter temporal possibilita, per raons d’urgència i necessitat, nomenar
personal funcionari interí per a la seva execució.
Segons l’esmentat programa l’inici de prestació de serveis del personal docent serà
previsiblement l’1 d’octubre de 2018, per la qual cosa no hi ha temps suficient per negociar
unes bases, publicar-les i fer el procés de selecció per al nomenament dels docents en
l’esmentada data.
L’Ordre APU/1461/2002, de 6 de juny, per la qual s’estableixen les normes per a la selecció i
nomenament de personal funcionari interí, en el seu apartat 4 disposa: “Por razones de
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plazos o de dificultad para captar candidatos, podrá recurrirse, con carácter excepcional, a
los servicios públicos de empleo para realizar la preselección.”
Donat el caràcter excepcional d’aquesta selecció i per raons de termini, es considera oportú
per desenvolupar el programa «Programa de Qualificació Inicial» acudir al Servei d’Ocupació
de les Illes Balears (SOIB), per seleccionar als candidats.
FONAMENTS DE DRET
I. L’article 10.1.c) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, amb el qual

s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’empleat Públic, preveu la pòssibilitat de,
per raons d’urgència i necessitat, nomenar personal funcionari interí per a l’execució
de programes de caràcter temporal, que no podran tenir una durada superior a tres
anys.
II. Per la seva banda, l’article 15.2, apartat d) de la Llei 3/2007, de 22 de març, de

funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, preveu també la
possibilitat de nomenar personal funcionari interí, entre d’altres, per desenvolupar
programes temporals que responen a necessitats no permanents de l’Administració.
III. Ordre APU/1461/2002, de 6 de juny, per la qual s’estableixen les normes per a la

selecció i nomenament de personal funcionari interí.
Tot 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 memòria justificativa de la regidoria d’educació de 2 d’agost de
2018, del programa «Programa de Qualificació Inicial» per executar el Programa de
Qualificació Inicial d’acord amb la convocatòria

aprovada per resolució del conseller

d’Educació i Universitat d’1 de juny de 2018 (BOIB núm. 70, de 7 de juny de 2018).
Segon.- Crear el programa “Programa de Qualificació Inicial” en els termes i
condicions que figuren en l’esmentada memòria de 2 d’agost de 2018.
Tercer.- El termini d’execució d’aquest programa dependrà de la resolució de
convocatòria per part del conseller d’Educació i Universitat. Tenint una durada prevista de
octubre 2018 a juliol 2019, prorrogable segons el previst a la llei.
Quart.- Recórrer al SOIB per realitzar la preselecció dels candidats a anomenar com
a personal docent, segons la memòria justificativa del “Programa de Qualificació Inicial”.
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Fora l’ordre del dia, i després de la preceptiva declaració unànime d’urgència, es veu
l’expedient relatiu a aprovar el reingrés al servei actiu del funcionari de carrera A.B.P., en el
lloc de treball F90160009-18, el qual va quedar damunt la taula en la sessió de la Junta de
Govern Local de data 8/08/18, per un millor estudi i la cap de RRHH, Sra. A.B. explica
breument la proposta.
Vista la situació que afecta al funcionari de carrera d'aquest Ajuntament A.B.P., titular d’una
plaça de policia local, amb reserva del lloc de treball F90160009-18, que ha sol·licitat, amb
data 26 de juliol de 2018 R.G.E. 10112, el reingrés al servei actiu des d’una situació
d’excedència per a cura de familiars, en la què es troba des de dia 4 de novembre de 2017
reconeguda per Decret 2017004486.
Vist que en el mateix escrit també demana la convocatòria de Tribunal Mèdic, segons es va
acordar en seu judicial davant el Contenciós Administratiu nº 3 de Palma.
Vist que l’article 45.2 de la Llei 4/2013, de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears estableix que: «Quan un funcionari de carrera demani el retorn al servei actiu per

trobar-se en la situació administrativa d’excedència, haurà d’acreditar que compleix els
requisits c), e), f), g), h) i, i) de l’art. 32 d’aquesta llei».
Tot seguit, en conseqüència, i a la vista del que precedeixen es sotmet el fons de l’assumpte
a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer.- Requerir al senyor A.B.P., d’acord amb l’article 45.2 de la Llei 4/2013, de
coordinació de les policies locals de les Illes Balears, l’acreditació del compliment dels
requisits c), e), f) g) i i) de l’article 32 de la Llei 4/2013:
«c) Posseir el títol acadèmic o equivalent per al grup al qual pertany la plaça convocada
d’acord amb la Llei bàsica de l’Estat.
e) No haver estat separat del servei de l’administració local, autonòmica o estatal, ni estar
inhabilitat per a l’exercici de la funció pública.
f) No tenir antecedents penals per delictes dolosos.
g) Posseir els permisos de conducció de les classes que reglamentàriament es determinin.
i) Acreditar el coneixement de la llengua catalana del nivell que determini la normativa vigent
que, com a mínim, serà l’exigible al personal funcionari de l’administració autonòmica de les
Illes Balears.»
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Segon.- El reingrés al servei actiu del funcionari de carrera A.B.P. serà efectiva una
vegada acreditada i comprovada la documentació requerida en el present acord.
Tercer. - Iniciar els tràmits per constituir un Tribunal Facultatiu de conformitat amb
la Llei 4/2013, de 7 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, quan el
senyor A.B.P. torni a la situació de servei actiu.
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord al departament de Recursos Humans i de
Policia Local.
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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