ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 42 /2017
Caràcter: ordinària
Data: 20 de desembre de 2017
Horari: de 8.30 a les 9 hores
Lloc: sala de juntes de l’edifici municipal del carrer de la Constitució, 6
ASSISTENTS:
 Sr. Bernadí Vives Cardona, batle
 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 Marc Rigo Manresa, secretari.
ABSENTS:
 Sr. Jaume J. Oliver Vallés
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 desembre, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.
APROVAR L’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA 2017
Tot seguit es veu l’expedient de l’oferta d’ocupació pública 2017 i la proposta.
Atès que per aquest Ajuntament es va ordenar la incoació d'expedient per a
l'aprovació de l'Oferta d'Ocupació Pública del present exercici.
_
Considerant que de conformitat amb el que preveuen els articles 91.1 de la Llei
7/1985, de 2 abril, Reguladora de les Bases del Règim Local les entitats locals, d'ara
endavant LBRL, i 128.1 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 de abril, pel qual
s'aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de règim local, d'ara
endavant TRRL, les entitats locals han d'aprovar i publicar, en el termini un mes des de
l'aprovació del Pressupost, l'Oferta d'Ocupació Pública , ajustant-se a la legislació bàsica
de l'Estat sobre funció pública i als criteris que reglamentàriament s'estableixin en
desenvolupament de la normativa bàsica estatal, per a la seva deguda coordinació amb
les ofertes d'ocupació de la resta de les administracions públiques.
Atès que l'article 70 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, d'ara endavant
TREBEP, estableix que les necessitats de recursos humans, amb assignació
pressupostària, que s'hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou
ingrés seran objecte de l'Oferta d'Ocupació Pública, o un altre instrument similar de
gestió de la provisió de les necessitats de personal, el que comportarà l'obligació de
convocar els corresponents processos selectius per a les places compromeses i fins a un
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10% addicional, fixant el termini màxim per a la convocatòria dels mateixos.
Considerant que l'Oferta d'Ocupació Pública ha de desenvolupar-se en el termini
improrrogable de tres anys.
Atès que en termes semblants es pronuncia la Llei 3/2007, de 27 de març, de la
funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'article 47 determina que
seran objecte d'OEP, el conjunt de places vacants de personal funcionari i de personal
laboral, amb dotació pressupostària, la cobertura resulta necessària i no és possible amb
el personal existent. L'oferta d'ocupació pública ha d'indicar el cos, l'escala i l'especialitat
o el nivell i la categoria professional a la qual corresponguin les places vacants.
Considerant que la proposta compleix les limitacions imposades per la Llei
3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017, d'ara
endavant LPGE 2017, respecte a les ofertes d'ocupació pública.
Atès que aquesta proposta ha estat informada favorablement per la Intervenció
municipal.
Atès que la proposta ha estat objecte de negociació a la mesa general de
negociació del personal funcionaris amb les organitzacions sindicals més representatives,
per aplicació del que disposa l'article 37.1.c) de l'TREBEP.
Atès que l'aprovació de l'Oferta d'Ocupació Pública correspon a la junta de
Govern per haver-se delegat mitjançant resolució d'Ajuntament núm. 2016002588 de
dia 9 de novembre de 2016.
Seguidament i atès que no hi ha intervencions, en conseqüència, i a la vista dels
antecedents i fonaments se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat
s’adopta el següent acord:
PRIMER.- Aprovar la següent Oferta d'Ocupació Pública per a l'exercici 2017:
A. Taxa de Reposició:

B. Taxa addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal de l'apartat Uno.6 de l'article 19 de
la LPGE de 2017
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C. Taxa addicional per a l’estabilització d'ocupació temporal de les places ocupades en els
termes que preveu la disposició transitòria quarta del TREBEP

SEGON.- Publicar l'Oferta d'Ocupació Pública en el tauler d'anuncis d'aquest
Ajuntament i en el BOIB, per al general coneixement i interposició dels recursos que, si
escau, els interessats considerin oportú.
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.
APROVAR LA PRÒRROGA DEL PROJECTE DE SUPORT A LA GESTIÓ
ADMINISTRATIVA DE L’AJUNTAMENT
Tot seguit es veu l’expedient sobre la pròrroga del projecte de suport a la gestió
administrativa de l’Ajuntament de Llucmajor i la proposta.
S
ANTECEDENTS DE FET

Amb data 3 de maig de 2017 la Junta de Govern va aprovar el projecte de suport a la
gestió administrativa de l’Ajuntament de Llucmajor amb el propòsit de donar suport a la
gestió administrativa dels departaments afectats per tasques extraordinàries o pels
cessaments del personal que du a terme aquesta gestió. Degut a que les mancances i
necessitats a atendre eren conjunturals, el termini d’ execució d’ aquest projecte es va
aprovar fins dia 31 de desembre de 2017, prorrogable segons el previst a la llei.
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Amb data 15 de desembre de 2017, el regidor d’Economia, Hisenda, Contractació,
Recursos Humans i Funció Pública sol·licita la prorroga de l’esmentat projecte fins dia 31
de desembre de 2018 atès que encara no s’ha pogut reorganitzar tota la gestió
administrativa de l‘Ajuntament.
FONAMENTS DE DRET

I.

II.

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 possibilitat
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.
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.

Tot seguit i atès que no hi ha intervencions, 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.- Prorrogar el projecte de suport a la gestió administrativa aprovat per la
Junta de Govern amb data 3 de maig de 2017 amb el propòsit de donar suport a la
gestió administrativa dels departaments afectats per tasques extraordinàries o pels
cessaments del personal que du a terme aquesta gestió.
Segon.- El termini d’execució d’aquest projecte es prorroga fins dia 31 de
desembre de 2018, per considerar que les mancances i les necessitats a atendre són
conjunturals, és a dir, que no responen a una necessitat permanent i estructural ja que
només es necessari per poder reorganitzar tota la gestió administrativa de l‘Ajuntament.
BASES PER PARTICIPAR EN EL CARNAVAL DE S’ARENAL 2018
Tot seguit es veuen les bases per participar en el Carnaval de s’Arenal 2018 i
seguidament se sotmet l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Únic: Aprovar, en els mateixos termes en què apareixen redactades, les bases
per participar en el Carnaval de s’Arenal 2018.
BASES DEL CONCURS DE CARTELLS “CARNAVAL DE S’ARENAL 2018”
Seguidament es veuen les bases del concurs de cartells “Carnaval de s’Arenal 2018” i tot
seguit se sotmet l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Únic: Aprovar, en els mateixos termes en què apareixen redactades, les bases
del concurs de cartells “Carnaval de s’Arenal 2018”
BASES DE LA GIMCANA FOTOGRAFICA 2018 FOC I ESPIRES
A continuació es veuen les bases de la Gimcana fotogràfica 2018 foc i espires i
seguidament se sotmet l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Únic: Aprovar, en els mateixos termes en què apareixen redactades, les bases
de la Gimcana fotogràfica 2018 foc i espires.
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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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