ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Número:
Caràcter:
Dia:
Hora:
Lloc:

1/2017
EXTRAORDINARI URGENT
13 de gener de 2017
de les 14 h a les 14.20 h
sala d’actes de l’Ajuntament des Mercadal

Assistents
Regidors:

Sr. Francesc Ametller Pons
Sr. Lluís Arjona Camps
Sra. Eulàlia Garriga Roselló
Sra. Vanesa Vinent Melià
Sr. Javier Mateo Periañez Párraga
Sra. Regina Sintes Triay
Sr. Jesús Damián Coll Pons
Sr. Miguel Mariano Vadell
Sr. Marc Riera Pallàs
Sra. Maria Isabel Florit Ponce
Sra. Antònia Cantallops Llabrés
Sra. Catalina Pons Febrer

Secretari:
Interventor:

Sr. Gerardo Puente Ibáñez
Sr. Alfons Méndez Vidal

(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(ENTESA)
(ENTESA)
(ENTESA)
(ENTESA)
(PP)
(PP)

S’excusa de no assistir-hi
Sr. Ricardo Riera Pons

(PP)

Desenvolupament de la sessió
I.- PRONUNCIAMENT DEL PLE SOBRE LA URGÈNCIA
El batle explica que la urgència de convocar aquest Ple extraordinari i urgent és com a
conseqüència a l’al·legació que va presentar el Sr. A. M., en representació del Sindicat
Professional .................., a l’aprovació inicial del Pressupost general de l’Ajuntament per a l’any
2017, i la necessitat de resoldre-la expressament i aprovar definitivament l’esmentat pressupost,
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si escau, ja que contràriament seria molt difícil governar l’Ajuntament amb un pressupost
prorrogat.
La Sra. Cantallops diu que, efectivament, l’Ajuntament necessita disposar al més aviat possible
d’un pressupost aprovat definitivament; i el Sr. Coll diu que el seu grup donarà suport a la
urgència.

Posada a votació la urgència d’aquest Ple extraordinari, és aprovada per unanimitat dels
assistents, per la qual cosa es passa a tractar el punt següent.
II.- RESOLUCIÓ DE L’AL·LEGACIÓ PRESENTADA PEL SR. A. M. , EN REPRESENTACIÓ
DEL SINDICAT PROFESSIONAL .................................., A L’APROVACIÓ INICIAL
DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DES MERCADAL PER A L’ANY 2017, I SI
ESCAU, APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ESMENTAT PRESSUPOST
A continuació es ret compte de l’al·legació presentada per A. M., en representació del Sindicat
Professional ............................, a l’aprovació inicial del Pressupost general de l’Ajuntament per
a l’any 2017, i amb què manifesta que a l’esmentat pressupost no s’ha dut a terme la preceptiva
relació dels llocs de feina, amb l’incompliment de l’art. 42.2 del RD 861/1986, de 25 d’abril, en
relació amb el 37 del TRLEBEP, i que des del gener de 2016 hi ha hagut una demora manifesta
en les negociacions i una manca de voluntat per a negociar certs aspectes de diversos llocs de
feina, amb valoracions fetes de forma unilateral, i amb què indica una sèrie de sentències del
Tribunal Suprem; i conclou que els Pressuposts incorren en causa de nul·litat de l’art. 47 a i e de
la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Seguidament, es ret compte de l’informe d’Intervenció, que diu:
«En data 15 de desembre del 2016 el Ple de l’Ajuntament des Mercadal va aprovar el
pressupost general del 2017. En el BOIB núm. 158, de 17 de desembre, es va publicar el
preceptiu anunci d’exposició pública de 15 dies, durant els quals qualsevol persona interessada
podia presentar les reclamacions que estimés pertinents.
En
data
30
de
desembre
A.
M.,
en
representació
del
Sindicato
Profesional ................................, demana la declaració de nul·litat del pressupost perquè no
s’ha portat a terme la preceptiva relació dels llocs de treball. Segons l’article 14 de la Llei
39/2015, estan obligades a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics, entre
d’altres, les persones jurídiques i els empleats públics per als tràmits que efectuïn en la seva
condició d’empleats públics. Aquesta sol·licitud no ha estat remesa per mitjans electrònics i, per
tant, incompleix aquest requisit essencial.
El contingut dels pressuposts de les entitats locals ve regulat en els articles 164 a 166 i 168 del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Així mateix, l’article 90.1 de la Llei
7/1985, reguladora de les bases de règim local, indica que les corporacions locals aprovaran
anualment, conjuntament amb el pressupost, la plantilla. L’art. 126.1 del Reial decret legislatiu
781/1986, que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local,
s’hi refereix en uns termes similars. Realment la plantilla no forma part del pressupost, sinó que
és un document diferent que s’ha d’aprovar conjuntament amb aquell.
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D’altra banda, l’art. 90.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, estableix que
les corporacions locals han de formar la relació de tots els llocs de treballs existents en la seva
organització. D’altra banda, l’art. 126.4 del Reial decret legislatiu 781/1986, que aprova el Text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, es remet, pel que fa a la
relació de llocs de treball, al que disposa l’art. 90.2. Finalment, l’article 74 del RDL 5/2015, que
aprova el Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, simplement diu que les
administracions públiques han d’estructurar la seva organització a través de les relacions de
llocs de treball o altres instruments organitzatius similars.
Per tant, la normativa reguladora de les relacions de llocs de treball no els configura com un
document integrant del pressupost, sinó que tenen un contingut substantiu diferent i unes
normes d’elaboració i aprovació diferents.
Dins de la documentació que acompanya el pressupost general del 2017 de l’Ajuntament del
pressupost, hi figura la documentació que el TRLRHL exigeix pel pressupost, tal com es va
informar en data 5 de desembre, així com la plantilla, que es tracta, com s’ha apuntat, d’un
document diferent, però que s’ha d’aprovar conjuntament i, així mateix, la relació de llocs de
treball, que és un document diferent i que la normativa no obliga a aprovar en paral·lel al
pressupost, però tampoc no prohibeix que es faci d’aquesta manera.
D’altra banda, convé informar que tradicionalment l’Ajuntament des Mercadal aprova la relació
de llocs de treball cada any conjuntament amb els pressuposts. En la majoria d’ocasions, com
en aquesta, la relació no experimenta cap variació respecte a l’any anterior i, per tant, no seria
necessària la seva aprovació. El règim de recursos contra la seva aprovació és el general previst
en la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. No
havent-se produït cap modificació respecte a la relació actual, no té cap transcendència
l’existència de negociacions per a la seva aprovació, sinó que serà en el moment que aquestes
finalitzin o quan s’aprovi la modificació de la relació de llocs treballs quan es pugui recórrer les
seves modificacions.
En conseqüència, s’informa que no es pot acceptar l’al·legació presentada contra l’aprovació del
pressupost perquè no ha estat remesa per mitjans electrònics. Així mateix, la relació de llocs de
treball és un document diferent i no integrat en el Pressupost general; i, d’altra banda, aquesta
no ha experimentat cap modificació respecte a la relació de llocs de treball existent».
El batle comenta que en aquest moment es negocia la relació de llocs de feina amb Comissions
Obreres, que és el sindicat més representatiu, ja que tots els delegats de personal hi pertanyen,
i que, quan s’aprovi, tots els sindicats i funcionaris podran fer al·legacions a la resolució.
La Sra. Cantallops opina que no es pot impugnar en el pressupost una cosa que no existeix; i el
Sr. Coll diu que, igual que van fer amb l’aprovació inicial, s’abstindran i que no té prou elements
de judici per a pronunciar-se.

Posada a votació l’aprovació definitiva del Pressupost, el consistori, per 8 vots a favor (dels
grups PSOE i PP), i 4 abstencions (del grup ENTESA), acorda:
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1. Rebutjar l’al·legació presentada per A. M., en representació del Sindicat
Professional ......................, a l’aprovació inicial del Pressupost general de l’Ajuntament
per a l’any 2017, pels motius que s’han exposat més amunt en l’informe de la
Intervenció municipal.
2. Aprovar definitivament el Pressupost general de l’Ajuntament per a l’any 2017, i les
seves bases d’execució, que queda de la manera següent:
«RESUM PER CAPÍTOLS
INGRESSOS
CAPÍTOL
I
II
III
IV
V
VII
VIII
IX

DENOMINACIÓ

EUROS

Imposts directes
................................
Imposts indirectes
.............................
Taxes i altres ingressos
......................
Transferències corrents
......................
Ingressos patrimonials
.......................
Transferències de capital
....................
Actius financers……………………………
Passius financers………………………..
TOTAL INGRESSOS

..........................

5.113.500,00
152.800,00
1.996.600,00
1.751.600,00
368.000,00
675.100,00
12.000,00
446.000,00
10.515.600,00

DESPESES
CAPÍTOL
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX

DENOMINACIÓ

EUROS

Despeses de personal
.......................
Despeses de béns corrents i serveis ....
Despeses financeres
..........................
Transferències corrents
.....................
Inversions reals
.................................
Transferències de capital
....................
Actius financers……………………………….
Passius financers
...............................
TOTAL DESPESES
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.............................

2.571.700,00
4.148.905,00
40.080,00
876.310,00
2.371.850,00
43.500,00
12.000,00
451.255,00
_______________
10.515.600,00

3. Aprovar la plantilla de personal, funcionari, laboral i eventual i les seves retribucions incloses
al pressupost, de les quals es preveu un augment de l’1 %, en cas que s’aprovi aquest augment
en la Llei de pressuposts de l’Estat per a l’any 2017, i que queda de la manera següent:
AJUNTAMENT DES MERCADAL

PRESSUPOST PER A L'ANY 2017

PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT

Aquesta Batlia, d'acord amb les normes legals vigents i les necessitats de personal d'aquest
Ajuntament, proposa que es modifiqui la plantilla amb relació a l'any 2016, que queda de la
següent manera:
Nombre places

Grup

A) Personal en règim administratiu:
1. Amb habilitació nacional
1.1. Secretaria
1.2 Interventor

1
1

A1
A1 (1V)

2. Escala Administració General
2.1. Subescala d'administratius
2.2. Subescala d'auxiliars

2
10

C1
C2 (7V - 1 reservada per a
persona amb discapacitat en la 1ª
convocatòria))

1
1
2

A1
A1 (1Vacant)
A2 (1 vacant)

1
3
14
2
3

A2
C1 (2 vacant)
C1 (2 Vacant)
C1
C1 (6 mesos) (3V)

2
2

C2 (1 vacant)
E (1 vacant)

3. Escala d'Administració Especial
3.1. Subescala tècnica
3.1.1. Enginyer de camins
3.1.2 Arquitecte
3.1.2. Arquitecte tècnic
3.2 Subescala de Serveis especials
Cos Policia Local
3.2.1. Escala intermèdia
3.2.2. Escala bàsica oficial
3.2.3. Escala bàsica policies
3.2.4. Escala bàsica 2ª activitat
3.2.5. Escala bàsica policies interins - estiu
3.3. Subescala Personal d'obres
3.3.1. Oficial Brigada d'obres
3.3.2. Operaris

B) Personal en règim laboral
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1. Normalitzador/a lingüístic/a
2. Brigada obres
3. Brigada obres
4. Brigada obres
5. Brigada obres
6. Serveis Generals
7. Biblioteca
8. Serveis Socials
9. Serveis Socials
10. Serveis Socials
11. Serveis Socials
12. Serveis Joventut
13. Arxiver
14. Assessor jurídic

1 (1/6 jornada)
1
1
1
3
1
2
(1/2 i 1/4 jornada)
2
1
1 (3/5 jornada)
1
1
1
1

Assessor/a (1 vacant)
Oficial 1ª electricista (1 vacant)
Operari fuster
Oficial 1ª manteniment (1 vacant)
Operaris (2 vacant)
Agent de desenvolupament local
(1 vacant)
Auxiliar biblioteca (2 vacant)
Treballadora familiar
Treballadora social
Educadora social (1 vacant)
Psicòleg (1 vacant)
Responsable PIJ (1 vacant)
Arxiver
Advocat

C) Personal eventual de lliure designació
1. Cultura

1

Assessor Batlia en
matèria de cultura

4. Publicar l’anunci d’aprovació definitiva en el BOIB i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.
I sense més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta.
El secretari

El batle
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