ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 45 /2018
Caràcter: ordinària
Data: 31 d’octubre de 2018
Horari: de les 8.30 a les 9.30 hores
Lloc: Casa consistorial (despatx del batle)
ASSISTENTS:
 Sr. Gregorio Estarellas Mas, batle
 Sr. Jaume J. Oliver Vallés
 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. Bernadí Vives Cardona
La Sra Lucía Escribano i el Sr. Miquel Àngel Serra s’incorporen a la sessió una vegada
començada.
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 d’octubre de 2018, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.
En aquests moment s’incorporen a la sessió la Sra Lucía Escribano i el Sr. Miquel Àngel
Serra.
PROJECTE DE LES OBRES DELS VESTUARIS CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a l’aprovació del projecte de les Obres de reforç
estructural de pilars i reforma parcial de vestuaris al camp municipal d’esports i la proposta.
Vist el projecte tècnic de les “Obres de reforç estructural de pilars i reforma parcial de
vestuaris al Camp Municipal d’Esports”, visat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes
Balears i supervisat per l’arquitecta municipal, en virtut de les competències atribuïdes per
l'article 21.1.o) de la Llei 7/85, de Bases de Règim Local i la Resolució d'Alcaldia de ratificació
de delegació d'atribucions en favor de la Junta de Govern Local, de 21.10.2016, se sotmet el
fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Únic.- Aprovar el projecte d'execució de les “Obres de reforç estructural de pilars i
reforma parcial de vestuaris al Camp Municipal d’Esports”, supervisat per l’arquitecta
municipal, M.S.A.L. , amb un pressupost d’execució de 193.004,53 € IVA inclòs.
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PROJECTE DE LES OBRES DE LA VORAVIA EN RONDA MIGJORN
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a l’aprovació del projecte de les Obres de remodelació
de la voravia en Ronda Migjorn i la proposta.
Vist el projecte tècnic de les “Obres de remodelació de la voravia en Ronda Migjorn”,
redactat per l’enginyer municipal, en virtut de les competències atribuïdes per l'article
21.1.o) de la Llei 7/85, de Bases de Règim Local i la Resolució d'Alcaldia de ratificació de
delegació d'atribucions en favor de la Junta de Govern Local, de 21.10.2016, se sotmet el
fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Únic- Aprovar el projecte d'execució de les “Obres de remodelació de la voravia en
Ronda Migjorn”, redactat per l’enginyer municipal”, J.A.V.M. , amb un pressupost d'execució
de 112.504,65 €.
RESOLUCIÓ DE RECLAMACIÓ DEL SR. J.A.L.T.
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a la reclamació del Sr. J.A.L.T. contra la constitució de la
borsa de treball d’oficial primera de la brigada de l’Ajuntament de Llucmajor i la proposta.
ANTECEDENTS
1.- Per instància general de data 16 d'octubre de 2018, R.A.E. 2001, el senyor J.A.L.T.,
sol·licita: “Que habiendo obtenido mayor puntuación en dicho proceso, no sólo se me

excluye de ésta y se proceda a subsanar el error y se proceda la la contratación. Solicito
Revisión del expediente de la bolsa de peón”.
2- Mitjançant escrit presentat el dia 22 d'octubre del 2018, R.A.E. 2299, el senyor J.A.L.T.,
sol·licita que es declari nul·la de ple dret la seva exclusió de la borsa d'oficials de 1ª de
l'Ajuntament de Llucmajor i que se li ofereixi el contracte de relleu que anteriorment se li
havia ofert.
LEGISLACIÓ APLICABLE
-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 (en endavant, TRLEBEP).
- Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de les Illes Balears.
- Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els
programes mínims a què ha d'ajustar el procediment de selecció dels funcionaris
d'Administració Local.
- Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament General d'Ingrés del
Personal al servei de l'Administració general de l'Estat i de Provisió de Llocs de Treball i
Promoció Professional dels funcionaris civils de l'Administració general de l'Estat.

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
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1. El senyor J.A.L.T. va participar en les proves selectives per a constituir una borsa de
personal laboral d'oficial 1ª per a cobrir les necessitats temporals que es produïssin en la
Corporació municipal, les bases van ser publicades en el BOIB núm 64 de 24 de maig de
2018. El resultat d'aquest procés selectiu va ser aprovat en Junta de Govern Local de 3
d'octubre de 2018 i publicat a la pàgina web municipal el següent dia 4 d'octubre, en
aquesta borsa el sr. J.A.L.T. va quedar en la primera posició.
L'objecte de la borsa d'oficials de 1ª, segons figura en la base primera de la convocatòria, és
qualsevol modalitat de contractació temporal prevista en la legislació laboral. La primera
necessitat de contractació temporal es produeix amb ocasió de concertar un contracte de
relleu perquè el treballador J.F.O.G. pugui accedir a la jubilació parcial segons havia
sol·licitat, per aquest motiu, el departament de Recursos Humans es posa en contacte
telefònic el dia 8 d'octubre del any en curs amb el senyor J.A.L.T. per oferir-li el contracte de
relleu i li indica la documentació que ha d'aportar per a la citada contractació prevista per al
dia 16 d'octubre de 2018.
El dia 9 d'octubre de 2018 el Sr. J.A.L.T. es persona a primera hora del matí al departament
de Recursos Humans de la Corporació on, un cop revisada la documentació, se l'informa que
no aporta, ni el títol del nivell de català B1 exigit a les bases, ni del permís de conduir B en
vigor; així mateix, aquesta mateixa informació se li remet per un correu electrònic a les
10:32 hores amb el següent text:

"Bon dia, avui ha presentat part de la documentació requerida necessària que estableix la
base dotzena de les bases de la borsa d'Oficial 1ª per poder dur a terme el contracte de
relleu oferit com a Oficial 1ª, per començar dia 16 de octubre.
Te pendent de presentar:
- la fotocòpia autèntica del títol exigit del nivell de català.
- la fotocòpia autèntica del permís de conduir B en vigor.
Li recordam que en el termini d'1 dia hàbil, és a dir, com a màxim demà, ens ha de
presentar la documentació que falta i que si en el termini indicat no presenta aquesta
documentació o no compleix a els requisits exigits no podrà ser contractat tal i com estableix
la base dotzena de la borsa d'Oficial 1ª i procedirem a telefonar a la següent persona
disponible de l'esmentada borsa. »
Transcorregudes unes hores, el Sr. J.A.L.T. es torna a personar en departament de Recursos
Humans amb un certificat de data 20 de juny de 2014 emès per CEPA S'ARENAL relatiu a les
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seves qualificacions acadèmiques en cursar "Educació Secundària per a persones adultes" i
amb un full explicatiu de com sol·licitar les homologacions dels certificats de català, per
l'oficina de Recursos Humans es verifica, després de la pertinent trucada telefònica a la
Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears, i mantinguda una
conversa amb l'empleada pública Sra F.V., es desprèn de la mateixa que l'esmentat certificat
no és vàlid, que ha de sol·licitar l'homologació dels estudis de català de l'Educació
Secundària Obligatòria i només és vàlid, a efectes d'acreditació del nivell de català,
l'homologació per part de la Direcció General de Política Lingüística.
El dia 10 d'octubre de 2018 el senyor J.A.L.T. torna a personar-se al departament de
Recursos Humans i aporta "Sol·licitud d'Homologació dels estudis de Llengua Catalana d'ESO
i Batxillerat amb els certificats oficials de coneixements de català" d'aquest mateix dia.
La Comunitat Autònoma de les Illes Balears va publicar amb data 04/10/2018, a la seva
pàgina web oficial informativa sobre les oposicions CAIB 2018, un recordatori sobre el nivell
de català: "Respecte a la participació en les proves selectives per a l'ingrés als cossos
facultatius, als efectes de l'acreditació del requisit del nivell de català exigit, s'informa que els
certificats d'estudis de llengua catalana de l'ESO i del batxillerat necessiten l'homologació
corresponent per part de la Direcció General de Política Lingüística.
El dia 10 d'octubre de 2018 el senyor J.A.L.T. torna a personar-se al departament de
Recursos Humans i aporta "Sol·licitud d'Homologació dels estudis de Llengua Catalana d'ESO

i Batxillerat amb els Certificats oficials de Coneixements de català" d'aquest mateix dia. La
resolució d’aquesta homologació amb el certificat de coneixements de català de nivell B1 la
va presentar amb data 22 d’octubre de 2018 juntament amb la reclamació.
La Comunitat Autònoma de les Illes Balears va publicar amb data 2018.10.04, a la seva
pàgina web oficial informativa sobre les oposicions CAIB 2018, un recordatori sobre el nivell
de català: "Respecte a la participació en les proves selectives per a l'ingrés als cossos

facultatius, als efectes de l'acreditació del requisit del nivell de català exigit, s'informa que els
certificats d'estudis de llengua catalana de l'ESO i del batxillerat necessiten l'homologació
corresponent per part de la Direcció General de Política Lingüística.
Per tant, SENSE AQUESTA HOMOLOGACIÓ DELS CERTIFICATS DE L'ESO I BATXILLERAT NO
S'ACREDITEN DIRECTAMENT EL NIVELL OFICIAL DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA
CATALANA exigits en les corresponents convocatòries."
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Amb data 11 d'octubre de 2018 des del departament de Recursos Humans se li envia un
correu electrònic amb el text següent:

"Bon dia,
vist que no compleix a els requisits establerts a la base segona de la convocatòria d'Oficial 1ª
i que no ha presentat la documentació necessària per poder dur a terme la seva contractació
li comunicam que no pot ser contractat i que restaran anul·lades totes els seves actuacions
segons el que estableix la base dotzena de la convocatòria.
Salutacions ".
Davant la consideració que aquesta persona no havia acreditat tots els requisits, el dia 11
d'octubre de 2018 va procedir a seguir cridant a la resta dels membres de la borsa i a
contractar una altra persona de la borsa per a la formalització de l'esmentat contracte de
relleu.
Posteriorment, el dia 16 d'octubre de 2018, el senyor J.A.L.T. presenta instància sol·licitant
s'esmeni l'error d'excloure'l de la borsa, se li contracti i poder revisar l'expedient de la borsa
de peó a la qual s'havia presentat en l'any 2016, amb data 19 d'octubre a les oficines
municipals de RRHH acompanyat d'un representant sindical se li mostra còpia del seu
expedient presentat de la borsa de peons 2016 i se li permet fer fotocòpies, en la sol·licitud
que va presentar per accedir a aquesta borsa va demanar fer la prova de coneixement de la
llengua catalana de nivell B1, però no la va realitzar perquè en aquell procediment es va
considerar que la titulació d'ESO aportada era acreditativa del nivell de
català requerit.
2. La borsa de treball d'oficial 1ª en la qual el senyor J.A.L.T. queda en primera posició es
constitueix segons les bases publicades en el BOIB núm 64 de 24 de maig de l'any en curs. A
la base segona, com a requisit número 4 s'exigeix "Acreditar el coneixement de la llengua

catalana de nivell B1" i en el paràgraf penúltim d'aquesta mateixa base s'estableix "Els
requisits establerts en els apartats anteriors s'han de complir el darrer dia de presentació de
sol·licituds". Per ser admeses les persones aspirants únicament han de presentar fotocòpia
compulsada del document nacional d'identitat i justificant d'haver pagat els drets d'examen,
segons la base quarta.
Segons la base dotzena únicament els aspirants que siguin cridats per a ser contractats
hauran de presentar la resta de la documentació no presentada, entre la qual es troba,
d'acord amb l'apartat 1.c): "Fotocòpia autèntica del títol exigit del nivell de català". En
l'apartat 2 d'aquesta mateixa base s'indica que: "2. Sí dins el temps indicat, i llevat de casos
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de força major, els aspirants proposats no presenten la documentació o no compleixen els
requisits exigits, no podran ser nomenats o contractats i estaran anul·lades totes les seves
actuacions ".
La base desena, referent al funcionament de la borsa, estableix que: "... el Departament de
Recursos Humans es posarà en contactes telefònic, o per mitjans telemàtics (correu
electrònic o SMS), amb la persona que correspongui i li comunicarà el lloc a cobrir i el termini
per incorporar-se, que no serà inferior, si ho demana la persona interessada, a dos dies
hàbils, a comptar de la comunicació ".
3. Les bases de la convocatòria constitueixen "la veritable Llei" del concurs o oposició (SSTS
de 3 de juliol de 1984 22 de maig de 1986 i de 12 de juny de 1991), a més no consta que el
senyor J.A.L.T. hagi impugnat aquestes bases.
De conformitat amb les bases aprovades i publicades per la Corporació municipal, al senyor
J.A.L.T. se li va cridar com a primer de la borsa per al citat contracte de relleu i se li va
requerir perquè presentés la documentació acreditativa del compliment dels requisits de la
convocatòria i la necessària per a realitzar la contractació, del resultat d'aquest procediment i
al no presentar la còpia autèntica del títol exigit del nivell de català, segons es determina la
base dotzena, no va poder ser contractat.
A continuació se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent
acord:
Primer.- Confirmar que el senyor J.A.L.T. no va presentar en termini

la

documentació acreditativa del compliment dels requisits de les bases de la convocatòria i per
aquest motiu no va poder ser contractat per a un contracte de relleu.
Segon.- Procedir, amb data d’efectes d’aquest acord, a la reincorporació del senyor

J.A.L.T. a la borsa de treball d’Oficial 1º en el mateix ordre de prelació que tenia, una
vegada que amb data 22 d’octubre de 2018 ha presentat resolució de la directora general de
Política Lingüística per la qual s’homologuen els estudis de llengua catalana de
l'ensenyament reglat amb el certificat B1.
Tercer.- Notificar la present resolució al senyor J.A.L.T.
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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