ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 22/2016
Caràcter: extraordinària
Convocatòria: primera
Data: 14 de desembre de 2016
Horari: de 9 a 9.30 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.
Assistents
 Bernadí Vives Cardona, batle president
 Gregorio Estarellas Mas, Jaime J. Oliver Vallès, Lucía Escribano Alés, Bartolomé
Tugores Vicens i Francisca Almagro Peset pel Partit Socialista Obrer Espanyol
 Jaume Tomàs Oliver, Miquel Àngel Serra Teruel, Adelina Gutiérrez Bonet i Maria
Barceló Calviño per MÉS per Mallorca-APIB
 Maria Antònia Gil Clar, pel PI - Proposta per les Illes
 Joan C. Jaume Mulet, Antònia Suñer Olea, Cristina Calafat Ferretjans, Antonio Campos
Cànaves, Joan Barros Oliver, Sandra Villamarín Rodríguez, Eric Jareño Cifuentes i M.
Francisca Lascolas Rosselló, pel Partit Popular
 Juan Ramón Martín Cañas per Sí Es Pot Llucmajor
 Guillermo Roig Mascaró, per Agrupación Social Independiente
 Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
PROPOSTA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE LA RLT
La sessió comença amb l’únic punt de l’ordre del dia, relatiu a l’aprovació de la modificació de
la Relació de Llocs de Treball (RLT) de personal funcionari de l’Ajuntament de Llucmajor. Se’n
veu l’expedient que es basa en els següents
ANTECEDENTS
1. En data 12 de maig de 2015 el Plenari de l’Ajuntament de Llucmajor va aprovar la
relació de llocs de treball de personal funcionari d’aquest Ajuntament.
2. En data 27 de maig de 2015 el Plenari de l’Ajuntament de Llucmajor va aprovar la
rectificació d’errors materials o de fet de l’esmentada relació de llocs de treball de
personal funcionari.
3. En data 21 d’abril de 2016 el Secretari emet un informe relatiu a l’aplicació i publicació
de la relació de llocs de treball on informa desfavorablement aquesta RLLT i proposa:
“Primer: Anul·lar els acords del Ple de l’Ajuntament d’aprovació i modificació de la
RLLT, dels dies 12 i 27 de maig de 2015, respectivament.
Segon: Iniciar els tràmits de negociació sindical per a la modificació de la RLT per
esmenar les deficiències plantejades en el seu informe, sense perjudici d’introduir
altres modificacions que, conforme a dret, es considerin adients.
Tercer. Traslladar el pertinent acord, juntament amb el seu informe, a la
Delegació de Govern a les Illes Balears, en contestació als dos requeriments
d’informació formulats al seu dia.”
1

4. En data 25 de maig de 2016 el Plenari de l’Ajuntament de Llucmajor va acordar
anul·lar els acords de ple de l’Ajuntament d’aprovació i modificació de la RLT, dels
dies 12 i 27 de maig de 2015, respectivament i iniciar els tràmits de negociació
sindical per a la modificació de la RLT per esmenar les deficiències plantejades a
l’informe emès pel secretari de dia 21 d’abril de 2016.
5. En data 25.10.2016 es va dur a terme la primera reunió de negociació de les
modificacions de llocs de la RLT i de creació de nous llocs, en una reunió
extraordinària de la mesa general de funcionaris.
6. En data 02.11.2016 es va dur a terme la segona reunió de negociació de les
modificacions de llocs de la RLT i de creació de nous llocs, dins la reunió ordinària de
la mesa general de funcionaris, sense arribar a un acord.
7. En data 07.11.16 es va dur a terme la tercera reunió de negociació de les
modificacions de llocs de la RLT de personal funcionari i de creació de nous llocs, dins
la reunió extraordinària de la mesa general de funcionaris, sense arribar a un acord.
8. En data 22.11.16 es va dur a terme la quarta reunió de negociació de les
modificacions de llocs de la RLT de personal funcionari i de creació de nous llocs, dins
la reunió extraordinària de la mesa general de funcionaris, sense arribar a un acord.
9. En data 24.11.16 es va dur a terme la cinquena reunió de negociació de les
modificacions de llocs de la RLT de personal funcionari i de creació de nous llocs, dins
la reunió extraordinària de la mesa general de funcionaris, sense arribar a un acord.
10. En data 29.11.2016 es va dur a terme la sisena reunió de negociació de les
modificacions de llocs de la RLT de personal funcionari i de creació de nous llocs, dins
la reunió ordinària de la mesa general de funcionaris, sense arribar a un acord.
11. S’han negociat les següents propostes de modificació de RLT sense haver arribat a un
acord:
MF-3 Modificació dels caps de negociat
MF-4 Modificació dels caps de secció
MF-5 Modificació dels caps de servei
MF-6 Modificació dels llocs base auxiliar
MF-7 Modificació dels llocs base administratiu
MF-8 Modificació dels llocs base TAG
MF-9 Modificació dels llocs base TAE superior
MF-10 Modificació dels llocs base TAE mitjà
MF-11 Modificació d’altres llocs
MF-13 Llocs de nova creació
MF-15 Modificació de llocs de policia
MF-16 Creació de llocs de segona activitat a policia
Modificació dels complements de destinació a tots els llocs de policia
Modificació del nivell de català a tots els llocs de la RLLT.
NORMATIVA 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 (TREBEP).
- La Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública
(LMRFP).
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Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions
dels funcionaris d'Administració local.
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.
Decret 28/2015 de 30 d’abril, Reglament marc de coordinació dels policies locals de
les Illes Balears.

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Interior de dia 9 de desembre passat, i
una vegada llegit el dictamen, el batle presenta una esmena que textualment diu el següent:
“En el dictamen emès per la Comissió Informativa d'Interior i Hisenda del passat dia 9 de desembre,
relatiu a l’aprovació de la Relació de Llocs de Treball del personal funcionari de l’Ajuntament de
Llucmajor, s’estableix en el seu apartat cinquè la data d’efectes de dita aprovació a dia 1 de desembre
de 2016.
Atès que en determinats casos es podria entendre que la seva aprovació pot tenir efectes
desfavorables, i atès el que preveu l'article 97.5 del Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, es presenta al Ple la següent
E S M E N A
per tal de modificar l'esmentat dictamen en el sentit que l'apartat cinquè quedi redactat de la següent
manera:
“Cinquè. Establir com a data d’efectes el dia següent a l’acord plenari d’aprovació de la RLT”.

A continuació s’obre un torn d’intervencions amb el Sr. Joan C. Jaume (PP), que afirma que
no té constància d’aquesta esmena però els sembla el més raonable. El Grup Popular no veu
la urgència d’aquest punt per fer un ple extraordinari, ja que es podria haver duit al ple
ordinari de desembre. Per altra banda, tot i que s’han fet totes les reunions de negociació
pertinents, creu que és una llàstima que aquesta relació no s’hagi consensuat amb tot el cos
de funcionaris de la casa. Encara que s’anul·làs la RLT per acord plenari del passat mes
d’abril, creu que l’esperit d’aquesta d’avui és el mateix, encara que s’hagin fet uns quants
canvis per regularitzar complements de destinació i crear noves places. La RLT es pot
modificar en qualsevol moment, però espera que aquesta funcioni, i considera que no han
tingut el temps necessari per poder estudiar-la al complet. Per tot això el seu partit
s’abstindrà.
El regidor d’Hisenda Sr. Jaume J. Oliver (PSOE) contesta que, malgrat que el PP no ha
participat directament en la redacció de la nova RLT, s’ha d’entendre que ho ha fet
indirectament, ja que la que avui es du a aprovació es basa en l’antiga RLT que s’aprovà en
l’anterior mandat. Considera que han tingut una molt bona predisposició per negociar
aquesta RLT i hi ha hagut una participació més que activa per part dels sindicats que
conformen la mesa de negociació, i s’han acceptat la majoria de les propostes presentades,
però la sorpresa va venir quan en el moment de votar sempre es van abstenir. Considera que
és una postura legítima però, si més no, atípica. Confirma que efectivament la RLT es pot
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modificar en qualsevol moment, però també és cert que s’ha intentat redactar respectant el
principi d’ordenació jeràrquica i amb total transparència, i un altre punt important és que no
es baixen els sous, sinó que alguns treballadors se’n veuen beneficiats.
El Sr. Jaume Tomàs (MÉS) diu que el seu grup donarà suport a aquest punt, ja que creuen
que és una bona RLT, que s’hi ha fet molta feina i sobretot s’adapta a l’actual marc jurídic.
També ressalta que no hi ha cap treballador que es pugui sentir perjudicat quant a sou o
complement de destinació, sinó tot el contrari.
El Sr. Guillermo Roig (ASI), diu que tot el que volia saber sobre el tema dels sindicats ja li
han contestat amb les intervencions anteriors.
El Sr. Jaume afegeix que entre l’anterior RLT i la nova no hi ha tanta diferència. No és que
amb aquesta nova RLT s’incrementi, sinó que es regularitza com estava abans. Admet que a
l’antiga RLT hi pogués haver qualque errada, però creu que la base és la mateixa que la
nova. El més importat és que en les dues s’asseguren les retribucions dels funcionaris amb el
nivell que actualment tenen.
El Sr. Oliver contesta que l’anterior govern ha participat indirectament en la nova RLT,
perquè s’ha agafat com a base l’anterior i simplement s’han esmenat una sèrie d’errades. Per
això li hauria agradat tenir el vot favorable del Grup Popular, però respecta el seu vot.
El batle, per finalitzar les intervencions, reitera que es tracta d’una modificació de la RLT que
ja hi havia, en la qual s’hi han fet unes modificacions puntuals que han considerat
necessàries. Per la resta, una gran part és la mateixa de l’anterior RLT, i com ha dit el Sr.
Oliver, és un document viu i que es pot modificar novament si es troba pertinent. Quant a les
votacions dels sindicats, li hauria agradat arribar a més acords ja que des de l’equip de
govern s’ha intentat, però no ha pogut ser.
Un vegada acabades les intervencions en primer lloc es vota l’esmena proposada, la qual
prospera per unanimitat.
Tot seguit se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 11 vots a favor (PSOE, MÉS i PI) i
10 abstencions (PP, ASI i SSPLL), amb la incorporació de l’esmena que ha prosperat per
majoria s’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar les següents modificacions a la relació de llocs de treball de personal
funcionari que figuren com a annexes a aquest acord, negociades sense haver arribat a un
acord.
a. MF-3 Modificació dels caps de negociat
b. MF-4 Modificació dels caps de secció
c. MF-5 Modificació dels caps de servei
d. MF-6 Modificació dels llocs base auxiliar
e. MF-7 Modificació dels llocs base administratiu
f. MF-8 Modificació dels llocs base TAG
g. MF-9 Modificació dels llocs base TAE superior
h. MF-10 Modificació dels llocs base TAE mitjà
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i. MF-11 Modificació d’ altres llocs
j. MF-13 Llocs de nova creació
k. MF-15 Modificació de llocs de policia
l. MF-16 Creació de llocs de segona activitat a policia
Segon. Modificar els complements de destinació a tots els llocs de policia segons la
taula següent, negociades sense haver arribat a un acord.
LLOC DE TREBALL
Inspector en cap
Inspector
Subinspector
Oficial
Policia

GRUP
A2
A2
A2
C1
C1

CD
26
24
22
20
18

Tercer. Modificar el nivell de català exigit a tots els llocs de treball de personal
funcionari segons el que preveu la Llei 4/2016, de 6 d’abril, de mesures de capacitació
lingüística per a la recuperació de l’ús del català en l’àmbit de la funció pública.
Quart. Aprovar el text consolidat de la relació de llocs de treball de personal
funcionari, actualitzat amb les modificacions anteriors, que s’adjunta com a annex.
Cinquè. Establir com a data d’efectes el dia següent a l’acord plenari d’aprovació de
la RLT.
Sisè. Publicar el contingut de l’acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Un cop acabats els assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta.
Vist i plau
El batle

El secretari
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