ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm.: 29/2016
Caràcter: ordinària
Data: 21 de desembre de 2016
Horari: de 13.30 a 14.10 hores
Lloc: Casa Consistorial (despatx del batle)
ASSISTENTS:
-

Sr. Bernadí Vives Cardona, batle
Sr. Jaume Tomàs Oliver
Sr. Gori Estarellas Mas
Sr. Miquel Angel Serra Teruel
Sra. Adelina Gutiérrez Bonet
Sra. Catalina Munar Miquel, interventora
i Marc Rigo Manresa , secretari.

ABSENTS:
-

Sr. Jaume J. Oliver Vallés
Sra. Lucia Escribano Alés

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 7 de desembre de 2016, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a
votació i s’aprova per unanimitat.
ADSCRIPCIÓ DE DIVERSOS VEHICLES DE RECENT ADQUISICIÓ
Tot seguit es veu l’expedient per l’adscripció de diversos vehicles de recent adquisició a
distints serveis municipals i el següents
Antecedents
Vist el decret nº 2470/2016 de data 7 d’octubre de 2016, on es resol
aprovar l’adquisició d’un camió per a la brigada municipal.

autoritzar i

Vist el decret nº 2469/2016 de data 7 d’octubre de 2016, on es resol autoritzar i aprovar
l’adquisició de tres furgons superlleugers per a la brigada municipal.
Vistes les dades dels següents vechicles adquirits per l’Ajuntament de Llucmajor:
DATA ADQUISICIÓ

MODEL

Nº BASTIDOR

07/10/16
07/10/16
07/10/16
07/10/16

IVECO 35C15
FIAT FIORINO
FIAT FIORINO
FIAT FIORINO

ZCFC535A70D571570
ZFA22500006D27994
ZFA22500006D28279
ZFA22500006D28609
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Tot seguit i atès que no hi ha intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i
per unanimitat s’adopta el següent acord:
Únic. Destinar els esmentats vehicles al servei general de manteniment de
l’Ajuntament de Llucmajor.
APROVAR EL PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ DEL
REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Seguidament es veu l’expedient relatiu al projecte de desenvolupament i aplicació del
Reglament de Participació Ciutadana i els següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer. En data 30 de setembre de 2015, el Ple de l’Ajuntament de Llucmajor va
adoptar l’acord d’aprovar inicialment i en el supòsit que no es produïssin al·legacions en
el període d’informació pública, també definitivament, l’establiment del Reglament de
Participació Ciutadana.
Publicat anunci en el BOIB número 151 de data 15/10/15, no se va formular cap
reclamació contra el mencionat acord durant el termini d’exposició pública de 30 dies,
pel que l’acord d’aprovació va ser definitiu.
Segon. Al Reglament de Participació Ciutadana hi figuren, entre d’altres, els següents
punts, que total o parcialment s’han de desenvolupar, aplicar i/o gestionar des de l’Àrea
de Participació Ciutadana:
Article 3
Dret d’informació general
Article 6

Difusió pública individualitzada

Article 7

Iniciativa popular

Article 8

Iniciativa ciutadana per promoure activitats d’interès públic

Article 9

Tramitació d’iniciatives ciutadanes

Article 10

Queixes i suggeriments

Articles 11-13 Consulta popular/altres consultes
Articles 14-16 Audiència pública
Articles 19-28

Entitats ciutadanes (Registre municipal, inscripció, sol·licitud,
resolució, obligacions, drets, vigència de la inscripció,
característiques, publicitat dades, certificació dades)

Articles 29-31

Declaració d’utilitat pública municipal de les entitats ciutadanes

Article 33

Publicitat de les sessions plenàries

Article 34

Participació en el Ple de l’Ajuntament

Articles 35-38 Altres òrgans de participació
Article 39

Subvencions

Article 40

Ús de locals

Article 41

Convenis de col·laboració

Tercer. Actualment, l'Ajuntament de Llucmajor no té, en la Unitat Administrativa de
Participació Ciutadana, els mitjans necessaris dins de la plantilla per poder aconseguir
els objectius i donar compliment al Reglament de participació ciutadana.
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Quart. Amb data 19 de desembre de 2016 el regidor ha elaborat la memòria del
Projecte de desenvolupament i aplicació del reglament de participació ciutadana.
FONAMENTS DE DRET
I.
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 pòssibilitat
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.
II.

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, per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer.- Aprovar, el Projecte de desenvolupament i aplicació del reglament de
participació ciutadana, amb el propòsit de complir els objectius següents:
1. Donar una atenció adequada a la ciutadania
2. Donar veu als ciutadans en decisions de l’equip de govern
3. Atendre les necessitats de les entitats ciutadanes
4. Fomentar les polítiques participatives
5. Fer polivalents els diferents espais municipals
Segon.- Definir una durada del Projecte de tres anys improrrogables,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 iniciar l’aplicació transversal del reglament de participació ciutadana a les diverses
àrees de l’Ajuntament.
Tercer.- El Projecte de desenvolupament i aplicació del reglament de
participació ciutadana s’aprova en els termes i condicions que figuren a la memòria del
Projecte de desenvolupament i aplicació del reglament de participació ciutadana amb
data 19 de desembre de 2016 (Annex I).
MODIFICAR EL PROJECTE DEL REGISTRE DE PERSONAL
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a la modificació del projecte de creació del registre
de personal i implantació d’un sistema integrat de recursos humans, l’informe de RRHH
de data 19/12/16 i la proposta.
Atesa la memòria justificativa del Projecte de Creació del Registre de Personal i
implantació d’un sistema integrat de Recursos Humans de data 27 de juny de 2016, així
com l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 de juny de 2016 d’autorització per a
la realització de l’esmentat Projecte;

3

Atès l’informe amb data 19 de desembre de 2016 emès pel Coordinador de la
creació del Registre de Personal i Implantació d’un sistema Integrat de Recursos
Humans, en el qual es proposa la modificació de la descripció del personal necessari del
projecte en el sentit de procedir al nomenament, com a mínim, d'un auxiliar
administratiu, atès que aquestes funcions no poden cobrir-se per mitjans personals
propis de la Corporació.
Atesa la necessitat de cobrir una vacant d’ Auxiliar Administratiu, grup C, subgrup
C2, en la Unitat Administrativa Economia, Hisenda, Contractació, Recursos Humans i
Funció Pública, per poder executar l’esmentat Projecte.
Seguidament, atès que no hi ha intervencions se sotmet a votació el fons de l’assumpte
i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer.- Modificar el projecte de creació del Registre de Personal i implantació
d’un sistema integrat, en el sentit d’afegir el nomenament d'un auxiliar administratiu en
la descripció del personal necessari per a l’execució del Projecte de Creació del Registre
de Personal i implantació d’un sistema integrat de Recursos Humans. L’ auxiliar
administratiu tendrà el següent perfil:
-Auxiliar Administratiu, grup C, subgrup C2.
- Nivell B de català.
- 37,5 hores setmanals.
- Experiència en RRHH
Segon.- El crèdit necessari anirà a càrrec de la partida següent del
pressupost de despeses de l’exercici 2016 i que haurà de tenir continuïtat durant
els exercicis que duri el projecte:
Partida

Concepte

0400 920 12000

RETRIBUCIONS BÀSIQUES

0400 920 12100

RETRIBUCIONS COMPLEMENTARÌES

Concepte
1 Auxiliar Administratiu

2016
709’14-€

2017

2018

24.175’29-€

24.175’29-€

TOTAL
49.059’72-€

Tercer.- Donar trasllat del present acord al Servei de Recursos Humans pel seu
coneixement i efectes oportuns.
ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
S’assessora el batle en assumptes de la seva competència i la interventora diu que s’ha
de trobar una solució idònia per assegurar el bon funcionament del servei de
contractació. Seria convenient treure tot el llistat de contractes que es van acabant, ja
que hi ha molta feina a fer.
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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