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Plantilla personal funcionari 2016. Modificació.

INFORME-PROPOSTA que emet la tècnica d’Administració general interina, en relació
amb la modificació de la plantilla del personal funcionari de l'Ajuntament d'Inca,
perquè s’elevi a la decisió del Ple de l’Ajuntament.
En data 5 de maig de 2016 es va publicar en el BOIB núm. 56 l’aprovació definitiva
dels Pressuposts de l’Ajuntament per a l’any 2016 junt amb les plantilles de
personal de l’Ajuntament d’Inca i els seus organismes autònoms. Dins la plantilla
de personal funcionari de l’Ajuntament, el departament d’Urbanisme a nivell tècnic
està estructurat de la següent manera:
1 plaça de lletrat assessor, cap d’Urbanisme.
1 plaça d’arquitecte.
1 plaça d’enginyer.
2 places d’aparelladors
1 plaça d’enginyer tècnic.
Amb anterioritat a l’any 2012, l’Ajuntament d’Inca comptava amb dues places
d’arquitecte (una d'elles en dedicació parcial) i dues places de delineant. No
obstant això, amb motiu de la jubilació dels titulars de dues d’aquestes places, es
va procedir a l’amortització d’una plaça d’arquitecte (la que estava en dedicació
parcial) i a l’amortització d’una plaça de delineant, en compliment d’allò disposat a
la normativa pressupostària que li era aplicable i que obligava les administracions
a amortitzar aquelles places, respecte de les quals els seus titulars s’havien jubilat.
També dins el marc d'aquestes restriccions pressupostàries l'Ajuntament va anar
reduint la dedicació de la plaça de personal eventual de coordinador d'Urbanisme
fins a la seva desaparició, la qual, en els darrers anys, estava desenvolupada per
un arquitecte superior i que amb la seva intervenció suplia, en certa manera i dins
les limitacions que té el personal eventual, les carències de personal tècnic.
Altrament al mateix any, a causa d'un major volum de feina a l’Àrea de Serveis i
Infraestructures en matèria de manteniment i seguiment de les infraestructures
municipals i per manca de personal tècnic qualificat en aquesta àrea, s'hi va
destinar un aparellador municipal, per la qual cosa es debilitaren els recursos
humans del departament d'Urbanisme.
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En aquells anys, atesa la situació de crisi generalitzada, es va poder assumir la
càrrega de feina a pesar de comptar amb menys personal. No obstant això, a dia
d'avui han canviat substancialment les circumstàncies:
- Per una banda, el creixement poblacional que s'ha produït en el municipi, que
compta en l’actualitat amb una població de 31.371 habitants, un 4,69 % més que a
l’any 2012, junt amb una certa reactivació econòmica han fet que hagi augmentat
considerablement el volum de feina al departament d’Urbanisme, s'hi tramiten un
major número d’expedients, especialment d’infraccions d’ordenances, certificats
urbanístics i obres majors, però també noves iniciatives que exigeixen una
important activitat de planejament i gestió urbanística.
- Per altra banda, cal tenir en compte l’aprovació de noves lleis urbanístiques com
la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, o el Reial decret legislatiu
7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de sòl i
rehabilitació urbana, que han suposat un important increment de les competències
municipals per haver d’assumir la inspecció tècnica d’edificis, la tramitació de les
llicències de primera ocupació, l’aprovació definitiva de determinats planejaments,
un major control en la inspecció d’obres, etc.
Per aquests motius un sol arquitecte superior s'ha demostrat absolutament
insuficient per assumir tot el volum de feina, la qual cosa ha provocat que
l’Ajuntament d’Inca s’hagi vist obligat, en els darrers anys, a haver d’acudir a
contractacions externes per dur endavant treballs com puguin ser en matèria de
planejament o gestió urbanística, cosa que amb la incorporació d’un nou
arquitecte no hauria estat necessària.
L’article 20.1 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressuposts Generals de l’Estat
per a l’any 2016 limita la incorporació de nou personal durant l’any 2016. No obstant
això, l’apartat 2 del mateix article contempla la possibilitat de nomenar funcionaris
interins en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables que es
restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin
prioritaris o que afectin el funcionament dels serveis públics essencials.
A la vista dels motius anteriorment exposats queda provada la necessitat
excepcional i urgent de crear una nova plaça d’arquitecte i la seva posterior
cobertura de manera interina amb un funcionari; per tant, ens trobam dins un dels
supòsits que contempla l’art. 20.2, ja que aquesta situació excepcional afecta el
funcionament del servei públic essencial com és el departament d’urbanisme i
infraestructures.
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A més, des d’un punt de vist econòmic, s’ha de tenir en compte que, encara que la
creació d’aquesta plaça implica un increment econòmic, en contraprestació
suposarà una disminució en la necessitat de procedir a contractacions externes, ja
que el nou arquitecte podrà assumir aquestes tasques que actualment, com ja
hem posat de relleu, són duites a terme per entitats externes i, per altra banda, la
incorporació del nou arquitecte es podrà dur un millor control en les ordres
d’execució i la disciplina urbanística, i es podrà posar en marxa la inspecció tècnica
d’edificis, que suposaria un increment dels ingressos municipals, ja que generaria
la taxa corresponent i, de forma indirecta, un augment de noves llicències d’obres.
Per tant, aquesta nova plaça suposarà no tan sols un estalvi per a l’Ajuntament,
atès que la despesa que suposa incrementar la plantilla de personal funcionari
amb una plaça més d’arquitecte es veurà compensada amb una disminució de
despesa en contractacions externes, sinó que generarà majors ingressos a les
arques municipals.
En conclusió, i vist que es compleixen els requisits legals i pressupostaris exigits
per la legislació aplicable, s’informa favorablement la creació d’aquesta plaça
d’arquitecte per a la seva posterior cobertura amb un funcionari interí i, en aquest
sentit, la tècnica que subscriu formula la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER. Aprovar la modificació de la plantilla de personal funcionari d’aquest
Ajuntament, en el següent sentit:
- Creació d’una plaça de personal funcionari d’Administració especial, subescala
Tècnica, arquitecte.
SEGON. Aprovar la modificació de la relació i valoració de llocs de treball del
personal funcionari de l’Ajuntament d’Inca en el següent sentit:
A. Incloure a la relació de llocs de treball una plaça d’arquitecte amb la següent
configuració:
DENOMINACIÓ DEL LLOC: ARQUITECTE/A
DESCRIPCIÓ IDENTIFICATIVA: realitza les funcions per a les quals l’habilita la
seva titulació; elabora estudis i informes tècnics en els àmbits d’inspecció
urbanística, de disciplina urbanística, planejament supramunicipal, llicències
d’obres, realitza valoracions urbanístiques, etc. Assessora tècnicament
l’Ajuntament en temes urbanístics; dirigeix, supervisa i redacta projectes.
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Controla l'execució de les obres municipals, efectua valoracions urbanístiques,
dirigeix i supervisa els treballs del personal adscrit, així com altres tasques
pròpies de la professió que li siguin encomanades seguint els criteris de la
direcció facultativa
NOMBRE DE LLOCS DE TREBALL HOMOGENIS: 2
REQUISITS DE DESENVOLUPAMENT DEL LLOC:

FUNCIONARIS:
GRUP:
ESCALA:
SUBESCALA:
CLASSE:
LABORALS:

A
Administració especial
Tècnica
Superior
NO

FORMACIÓ ESPECÍFICA:
Títol d’arquitecte superior o equivalent. Coneixements aprofundits i
experiència en la normativa urbanística i la seva aplicació. Coneixement a
nivell d’usuari dels programes informàtics necessaris per al desenvolupament
del seu lloc de treball, així com aquelles aplicacions especialitzades que
s’instal·lin al seu lloc de treball, en especial dels programes de
MICROSTATION, CAD-CAM.
REQUERIMENTS ESPECÍFICS DEL LLOC: títol d’arquitecte. Disponibilitat i
dedicació per a l’exercici de les funcions del lloc fora de la jornada habitual de
treball.
FORMA DE PROVISIÓ: concurs oposició
VPLLT: 867

ESPECÍFIC: 27744

GRUP:
A
SUBGRUP: A1
NIVELL:
28
CATALÀ: C
OBSERVACIONS:
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TERCER. Aprovar la modificació de l’annex econòmic de personal quant a la plaça
que es crea, que tendrà la següent configuració:
- Una plaça de personal funcionari d’Administració especial, subescala Tècnica,
arquitecte, que tendrà la següent configuració: grup A1, nivell 28, retribucions
bàsiques, sou base 1.120,15 euros (1 mes), complement de destí 840,73 euros (1
mes), complement específic 1.650,35 euros (1 mes), indemnització residència
balear 92,85 euros (1 mes), diferència indemnització residència 76,39 euros (1
mes), amb una retribució total general de 3.075,50 euros (1 mes).
QUART. Que l'anterior modificació de plantilla i annex econòmic de personal de
l'Ajuntament d'Inca s'exposi al públic d'acord amb la normativa vigent als efectes
de reclamacions.
CINQUÈ. En cas de no haver-hi reclamacions, els acords adoptats restaran elevats
a definitius.
Inca, 11 de maig de 2016
La tècnica d’Administració general interina
Maria Antònia Ros Mulet
PROPOSTA DE LA BATLIA
Vist l’anterior informe amb proposta de resolució, el qui subscriu l’assumeix i
l’eleva a la consideració del Ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació i per a
l’adopció dels acords que es proposen.
Inca, 11 de maig de 2016
El batle
Virgilio Moreno Sarrió
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