
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm.: 21/2016
Caràcter: ordinària
Data: 31 de d’agost de 2016
Horari: d’11.30 a 12.00 hores
Lloc: Casa Consistorial (despatx del batle)

ASSISTENTS:

- Sr. Jaume Tomàs Oliver, batle
- Sr. Gori Estarellas Mas
- Sr. Bernadí Vives Cardona
- Sr. Jaume J. Oliver Vallès
- Sra. Adelina Gutiérrez Bonet
- Sr. Miquel Àngel Serra Teruel
- i Miquel Vidal Salvà, secretari accidental.

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió  comença amb l’examen de l’esborrany de l’acta de la  sessió  anterior,  del
passat dia 24 d’agost de 2016, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.

APROVAR  L’ACORD  INTERN  DE  LES  ESCOLETES  D’EDUCACIÓ  INFANTIL
MUNICIPAL
A continuació el Sr. Oliver diu que aquest punt es retira de l’ordre del dia per falta d’un
informe d’Intervenció.

APROVAR LES BASES PER A LA CONTRACTACIÓ DE 3 DOCENTS DELS MÒDULS
GENERALS DEL PROGRAMA PQI 2016-2017
Seguidament es veu l’expedient de les bases de la convocatòria del procés selectiu per
contractar mitjançant concurs 3 docents dels mòduls generals del programa PQI 2016-
2017 i la proposta que diu el següent:

ANTECEDENTS:

Atesa la necessitat i urgència per cobrir tres llocs de treball de docents dels mòduls
generals en els àmbits generals i específics de: 

 Comunicació i social
 Cientificotecnològic i prevenció de riscos laborals
 Auxiliar  de  manteniment  d’electromecànica  de  vehicles  (família  professional:

transport i manteniment)

Per desenvolupar programes de QUALIFIACIÓ INICIAL (PQI), i per cobrir amb caràcter
laboral  temporal,  per  obra  i  servei,  per  al  curs  2016-2017  del  PROGRAMA  PQI
(anteriorment CAPI) de la Conselleria d’Educació i Universitat: PROGRAMA AUXILIAR DE
MANTENIMENT  D’ELECTROMECÀNICA  DE  VEHICLES  en  els  àmbits  descrits
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anteriorment,  de  l’Àrea  d’Educatius  de  l’Ajuntament  de  Llucmajor  (Illes  Balears),
motivada per la realització del programa, d’acord amb la convocatòria publicada en el
BOIB núm. 91, de 19 de juliol de 2016, sota el títol “Resolució del conseller d’Educació i
Universitat  de  14  de  juliol  de  2016 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 2016-2017. Codi identificació BDNS 312258”, ja que el programa objecte
de sol·licitud de subvenció no es podria dur a terme sense la contractació del personal
tècnic adequat objecte de la present.

FONAMENTS DE DRET

.- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local

.- 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. 
.-Reial  decret  legislatiu  2/2015,  de 23 d’octubre,  pel  qual  s’aprova el  Text  refós de
l’Estatut dels treballadors.

.- Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2016. 

Tot seguit, i atès que no hi ha intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i
per unanimitat s’adopta l’acord següent:

Primer.- Aprovar les Bases de la convocatòria del procés selectiu per cobrir,
mitjançant  concurs, una  borsa  de  treball  d’una  vacant  de  docent  dels  mòduls
professionals  auxiliar  de  manteniment  d’electromecànica  de  vehicles  (família
professional: transport i manteniment), amb caràcter laboral temporal per obra i servei,
per un màxim de 22 hores de treball efectiu setmanals per al curs 2016-17 del Programa
PQI de la Conselleria d’Educació i Universitat.

Segon.-  Aprovar  les Bases de la convocatòria  del  procés selectiu  per  cobrir,
mitjançant  concurs, una borsa de treball  d’una vacant dels mòduls generals (àmbit
científic tecnològic i prevenció de riscos laborals) amb caràcter laboral temporal per obra
i servei, per un màxim de 20 hores de treball efectiu setmanals per al curs 2016-17 del
Programa PQI de la Conselleria d’Educació i Universitat.

Tercer.-  Aprovar  les Bases de la convocatòria  del  procés selectiu  per  cobrir,
mitjançant concurs, una borsa de treball d’una vacant de docent dels mòduls generals
(àmbit Comunicació i Social) amb caràcter laboral temporal per obra i servei, per un
màxim de 18 hores de treball efectiu setmanals per al curs 2016-17 del Programa PQI
de la Conselleria d’Educació i Universitat.

Quart.- Publicar les bases que regiran las convocatòries en la pàgina web de la
Corporació, així com en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Llucmajor.

PRECS I PREGUNTES
No se’n formulen.

Un cop acabats els assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari accidental, estenc aquesta acta.

El batle El secretari accidental
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