ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 05 /2018
Caràcter: ordinària
Data: 31 de gener de 2018
Horari: de les 8.30 a les 9.05
Lloc: Casa consistorial (despatx del batle)
ASSISTENTS:
 Sr. Jaume Tomàs Oliver, batle accidental
 Sr. Jaume J. Oliver Vallés
 Sr. Gregori Estarellas Mas
 Sra. Lucía Escribano Alés
 Sr. Lluis Segura Seguí
 Sr. Miquel Àngel Serra Teruel
 Sra. Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
ABSENTS:
 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 24 de gener, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i s’aprova per
unanimitat.
NOMENAMENT ACCIDENTAL PER SUBSTITUIR LA PERSONA TITULAR DE LA
SECRETARIA.
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a la modificació del personal designat per cobrir
accidentalment la persona titular de Secretaria durant les vacants per absència, malaltia,
vacances, deure d’abstenció, permisos, o similars i la proposta.
Antecedents de fet
A. Mitjançant Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de data
07/03/2016, es van nomenar amb caràcter accidental les persones funcionàries de
l’Ajuntament de Llucmajor a qui correspon ocupar de forma transitòria els llocs de
treball reservats a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional (FHN), després que la Junta de Govern Local en sessió de dia
27/01/2016 acordés efectuar la corresponent proposta.
B. Pel que fa a la substitució o suplència de la persona titular de Secretaria, la persona
designada en primer lloc es troba de baixa per IT des de fa més d’un any, i no és
previsible la seva reincorporació en breu termini, i ara s’acaba de donar de baixa la
persona designada en segon lloc, i també es preveu que la seva IT es perllongui du rant unes quantes setmanes.
Fonaments de dret
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I.
II.

L’art. 92 bis, apartat 7, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, atribueix a les comunitats autònomes la competència per al nomenament
de personal accidental per a la substitució del personal FHN.
Mitjançant el Decret 2.588/2016, de 21 d’octubre, el batle va delegar en la Junta de
Govern Local, amb caràcter residual les atribucions en matèria de personal no expressament atribuïdes a altres òrgans.

Tot seguit i en virtut dels antecedents i fonaments exposats, per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Proposar a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques la modificació del personal designat per cobrir accidentalment la persona titular de Secretaria durant les
vacants per absència, malaltia, vacances, deure d’abstenció, permisos, o similars, per tal que
quedi fixat en els termes següents:
1r. Rosa Salvà Garcies
2n. Miguel Vidal Salvà.
3r. Sílvia Mayol Gómez.
Segon. Mantenir la resta de persones designades en la Resolució de data
07/03/2016 per a la suplència de les persones titulars d’Intervenció i Tresoreria.
Tercer. Traslladar el present acord a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques als efectes pertinents.
Fora de l’ordre del dia i després de la preceptiva declaració unànime d’urgència , es veu
l’expedient relatiu a la creació d’una borsa de personal funcionari interí, per a l’execució d’un
programa de caràcter temporal ”impuls de polítiques actives d’ocupació i desenvolupament
local” i la proposta.
Atès que per aquest Ajuntament es va aprovar la convocatòria i bases per a la provi sió d’una borsa de treball de personal funcionari interí, tècnic d’administració especial, subescala tècnica mitjà, grup A, subgrup A2, especialitat d’agent d’ocupació i desenvolupament lo cal (perfil econòmic) per a l’execució d’un programa de caràcter temporal (BOIB núm. 103
de 22 d’agost de 2017).
Una vegada desenvolupat el procés selectiu i vista la proposta definitiva del Tribunal
Qualificador amb data 29 de gener 2018, se sotment el fons de l’assumpte a votación i per
unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer.- Crear una borsa de personal funcionari interí, tècnic d’administració especial, subescala tècnica mitjà, grup A, subgrup A2, especialitat d’agent d’ocupació i desenvolu pament local (perfil econòmic) per a l’execució del programa de caràcter temporal ” impuls
de polítiques actives d’ocupació i desenvolupament local ”, que queda conformada pels aspirants que s’indiquen en l’ordre de prelació següent:
ASPIRANT-DNI
43153714X
44911139M
37339890B
43114334Y
43132632L
43159515S
43114164C
43080936G
74084987D
47704230E
43167194N

PUNTUACIÓ
20,287
16,579
14,450
11,920
9,300
8,978
8,500
7,720
7,003
6,313
5,900

2

46985313Q
43147529N
78208426P
43130550F
43167258F
43164239R
43112127F
37339798B
34069624T
43175555R
52966902H
43160026C
43099159B

5,700
5,490
5,451
5,380
5,000
5,000
4,991
2,828
2,300
2,000
1,587
0,300
0,100

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.
També podran interposar alternativament recurs contenciós-administratiu davant el
Jutjat del Contenciós-Administratiu amb seu a Palma de Mallorca, en el termini de dos me sos, 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 admi nistrativa.
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 notifi cació, data en què podrà entendre desestimat per silenci administratiu.
Tot això sense perjudici puguin interposar qualsevol altre recurs que estimin oportú.
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 actal

El secretari
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