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Expedient: EX005 / 2020 / 006244
Àrea: Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana
Servei: Recursos humans
Assumpte:Procediment selectiu per a constituir una borsa d'Atribució temporal de funcions pròpies d'encarregat
de llauner

RESOLUCIÓ DE L'ÀREA D'ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA
Atès que en data 9.6.2020 l’enginyer municipal, Sr. Joan Moll Serra, va emetre un correu electrònic a la
TAE en recursos humans posant de manifest que el proper dia 1 de juliol de 2020 el Sr. Llorenç Capó
Salord ja no prestaria serveis actius per haver realitzat el 50% de la seva jornada reduïda de manera
acumulada des de l’1 de gener al 30 de juny de 2020, indicant que des de l’1 de juliol no es disposaria
de cap efectiu municipal que exercís funcions d’encarregat de llauners.
Val a dir que, no consta a l’àrea de personal cap expedient ni resolució administrativa, adoptada per
òrgan competent, que autoritzi al Sr. Llorenç Capó Salord la realització de la jornada reduïda al 50% de
manera acumulada, de gener a juny de 2020.

Identif. doc. elect.: ES-07015-2020-2abc933d-b67a-4695-92ed-8def7d7228cf 03/07/2020 13:24:48 Pag.:1/4
Ajuntament de Ciutadella de Menorca-L01070159- Org.:L01070159 Validar: https://www.carpetaciutadana.org

Així també, no consta a l’àrea de personal cap resolució administrativa que decideixi, rere el procediment
corresponent, com/a qui s’han d’atribuir funcions d’encarregat de llauners durant l’absència d’aquest.
Atès que consta a les dependències municipals la resolució de personal número 37 de dia 27.2.2014,
(Exp. 1649/2014) per mitjà de la qual es decidí contractar el Sr. Llorenç Capó Salord com a encarregat
de llauner, amb la categoria de Cap CMO, amb efectes des de l’1.3.2014.
Les funcions assignades a Llorenç Capó, amb caràcter general i segons diu la resolució de personal
núm. 405/2006 (Exp. 9671/2006) en què es van aprovar les bases de la convocatòria per a la selecció
corresponent, per mitjà promoció interna, són:
“Responsable del manteniment material de les xarxes de distribució d’aigua i pous (instal·lacions de
captació, nivell de clor...) de titularitat municipal, sota les directrius marcades pel seu superior.
Coordinació de la unitat de llauners. Tasques pròpies de l’ofici (escomeses, reparacions de fuites,
substitució de trams de la xarxa de captadors, etc.). Requereix de cert grau d’iniciativa”.
Les condicions de participació en el procediment selectiu, per promoció interna, eren estar contractat
com a personal laboral fix per un lloc de treball de llauner.
Atès que per altra part, consta a les dependències municipals l’acord de la Junta de Govern municipal
adoptat en sessió ordinària de dia 14.6.2018 (Exp. 6694/2018) per mitjà del qual es concedí a l’empleat
municipal Sr. Llorenç Capó Salord una reducció del 50% de la jornada laboral, amb la consegüent
reducció proporcional de retribucions, per tal de poder-se acollir a una jubilació parcial aparellada a un
contracte de relleu amb un altre persona contractada com a rellevista.
Així mateix, en el mateix acord, es decidí contractar, simultàniament, al Sr. Lluís Taltavull Lliteras en
règim laboral, com a oficial de llauner, amb efectes des del 27.5.2019 i fins el 16.05.2022 (data en què el
treballador LL.C.S. complirà els 65 anys d’edat) si bé sense atribuir-li en aquest acord, i específicament,
cap tipus de funció d’encarregat del servei d’aigües municipal, sens perjudici que el que cotitza
l’ajuntament per aquest efectiu li suposa el mateix cost econòmic que si li haguessin estat atribuïdes
funcions d’encarregat de llauners.
Atès que per altra part, i així i com abans ja s’ha avançat, no consta a l’àrea de recursos humans quin
serà (ni quin ha estat) l’horari/jornades de feina de l’encarregat del servei d’aigües, Sr. Llorenç Capó
Salord, mentrestant perduri la seva contractació laboral temporal, a temps parcial, per a poder conèixer
els dies/hores en què sembla ser que l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca necessitaria un efectiu
municipal amb funcions parcials d’encarregat del servei d’aigües municipal, i en el seu cas, successius
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substituts.
Per tot l’abans exposat, s'ha incoat un procediment a fi de poder disposar d’una borsa de personal
municipal per atribuir temporalment funcions d’encarregat de llauner municipal, mentrestant durin les
absències temporals del titular de la plaça de referència, tot açò sens perjudici que, rere la finalització
definitiva de la prestació de serveis per part del titular de la plaça d’encarregat, aquesta s’hagi de
preveure a l’oferta pública corresponent a fi de proveir-la definitivament per qualsevol dels mitjans
Vist l'informe emès per la tècnica en Recursos Humans amb data 03/07/2020.
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar una convocatòria i procediment selectiu, entre el personal municipal adscrit a la
Brigada del Servei d’Aigües de l’Ajuntament de Ciutadella d eMenorca, a fi de constituir una borsa
d’aspirants per atribuir-los temporalment funcions pròpies d’encarregat de llauner, per ordre de prelació i
en cas de ser necessari, de conformitat amb les bases que s’especifiquen a l'annex.
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SEGON.- Publicar la present convocatòria i bases a la intranet municipal i als taulers d’edictes
municipals.
TERCER.- Ratificar la present resolució per la Junta de Govern.
ANNEX
BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A CONSTITUIR UNA BORSA DE PERSONAL MUNICIPAL DE
FONTANERIA AL QUE, PER ORDRE DE PRELACIÓ I EN CAS DE NECESSITAT, SE’LS PODRÀ
ATRIBUIR TEMPORALMENT FUNCIONS PRÒPIES D’ENCARREGAT DE LLAUNER DEL SERVEI
D’AIGÜES
Primera.- Objecte de la convocatòria
És objecte d’aquesta convocatòria la selecció de personal voluntari per a constituir una borsa de
personal de la Brigada de fontaneria municipal què, per ordre de prelació i en cas de necessitat, se’ls
podrà atribuir temporalment funcions pròpies d’encarregat de llauner municipal, en cas que s’estimi
necessari per raons dels serveis municipals.
El sistema de selecció és per mitjà de concurs, en el que s’hauran de tenir en compte el següent per a
realitzar l’ordre de prelació corresponent:
i) Tindrà preferència el personal voluntari laboral fix, i entre aquest, el contractat amb superior categoria
respecte del que ostenta categoria inferior (de superior a inferior: tècnic operatiu, oficial, ajudant, peó).
ii) A manca de personal voluntari laboral fix, tindrà preferència el personal laboral temporal de superior
categoria respecte del qui ostenta categoria inferior (de superior a inferior: tècnic operatiu, oficial,
ajudant, peó).
iii) Per a efectuar desempats respecte de l’anterior (preferència de personal fix sobre el temporal) i
(preferència de categoria superior sobre la inferior) es tindran en compte els mesos de feina realitzats
als serveis d’aigües municipals, dins cada categoria laboral.
Segona.- Condicions que han de reunir les persones aspirants, de manera cumulativa:
a) Ser personal contractat laboral fix o contractat laboral de la Brigada de fontaneria de l’Ajuntament de
Ciutadella de Menorca.
b) Estar en possessió de la titulació requerida per ocupar llocs de feina de cap CMO (graduat en ESO o
equivalent, segons acord de Ple 13.7.2006 relatiu a la classificació de llocs de treball del personal laboral
municipal).
Serà causa d’inadmissió el no disposar d’ambdós requisits (a i b).
Tercera.- Funcions a realitzar
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Les funcions a realitzar per part del treballador municipal a qui se li atribueixin temporalment funcions
d’encarregat de llauners seran totes o algunes de les pròpies de l’encarregat de llauners (per raó
d’absència temporal del titular, etc.) segons les necessitats dels serveis municipals i de conformitat amb
la resolució que atribueixi al/ls seleccionat/ats les funcions temporalment:
«Responsable del manteniment material de les xarxes de distribució d’aigua i pous (instal·lacions de
captació, nivell de clor...) de titularitat municipal, sota les directrius marcades pel seu superior.
Coordinació de la unitat de llauners. Tasques pròpies de l’ofici (escomeses, reparacions de fuites,
substitució de trams de la xarxa de captadors, etc.). Requereix de cert grau d’iniciativa.»
En qualsevol cas, s’haurà d’estar en cada cas concret, a la resolució que atribueixi temporalment a una
persona seleccionada les funcions a realitzar per un període determinat de temps.
Quarta.- Sol·licituds de participació
El personal de la Brigada de fontaneria municipal que estigui interessat en participar en la selecció de
personal per a la constitució de la borsa de feina per atribució temporal de funcions d’encarregat de
fontaneria haurà de presentar una instància telemàtica en el registre d’entrada de l’Ajuntament de
Ciutadella de Menorca, fent la sol·licitud corresponent i adjuntant la titulació requerida per a participar en
el procediment selectiu.
Els mèrits a tenir en compte (preferència de personal laboral fix sobre el temporal i de disposar d’una
categoria laboral superior sobre l’inferior), així i com, si escau, els mesos de prestació de serveis dins
cada categoria en el Servei d’Aigües municipal, es tindran en compte, d’ofici.
El termini de presentació d’instàncies, per qüestions d’urgència, és de 5 dies hàbils des de la publicació
de les bases de la convocatòria al tauler d’anuncis de la seu electrònica municipal.
Cinquena.- Llista d’admesos
Presentades les sol·licituds de participació, la regidora delegada de personal realitzarà una resolució
amb les persones que són provisionalment admeses.
Aquesta llista podrà ser objecte de reclamacions i esmenes per a un període de 3 dies hàbils.
Si no hi ha esmenes, s’entendrà elevada a definitiva. Altrament, si hi ha reclamacions, s’hauran de
resoldre i es publicarà la llista definitiva d’admesos juntament amb les persones que conformaran la
comissió de valoració.
Sisena.- Comissió de valoració i proposta d’aspirants per a constituir la borsa
La valoració dels aspirants es durà a terme per part d’una comissió de valoració formada per tres
membres (personal funcionari de carrera o laboral fix amb titulació igual o superior que la requerida per a
la participació en el procediment): un membre exercirà de president, un altre de vocal, i el tercer,
secretari. Tots tres seran designats per part de l’Alcaldia o la regidoria delegada en matèria de personal.
La comissió de valoració realitzarà la valoració dels aspirants tenint en compte el següents extrems:
I) Tindrà preferència el personal voluntari laboral fix, i entre aquest, el contractat amb superior categoria
respecte del que ostenta categoria inferior (de superior a inferior: tècnic operatiu, oficial, ajudant, peó).
II) A manca de personal voluntari laboral fix, tindrà preferència el personal laboral temporal de superior
categoria respecte del qui ostenta categoria inferior (de superior a inferior: tècnic operatiu, oficial,
ajudant, peó).
III) Per a efectuar desempats respecte de l’anterior (preferència de personal fix sobre el temporal) i
(preferència de categoria superior sobre l’inferior) es tindran en compte els mesos de feina realitzats als
Servei d’Aigües municipal, segons la cada categoria laboral desenvolupada.
Valorats els aspirants, la comissió de valoració aixecarà acta que haurà de contenir la proposta
d’aspirants que, per ordre de prelació, constituiran la borsa de persones que podran ser cridades per a
realitzar funcions pròpies d’encarregat de llauners, quan s’estimi necessari per raons dels serveis
municipals.
En qualsevol cas, per a poder ser cridat, en el moment de realitzar les funcions de referència, s’haurà de
disposar de contracte laboral, en vigor, formalitzat amb l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca i estar
adscrit a la Brigada de fontaneria.
La Comissió de valoració publicarà al tauler d’edictes municipal la valoració provisional perquè, en el
període de 3 dies hàbils, els aspirants puguin realitzar les reclamacions i/o al·legacions que estimin
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pertinents.
Transcorregut aquest termini sense haver-se presentat reclamacions, o resoltes aquestes, la proposta
serà elevada a l’Alcaldia o regidoria delegada de personal perquè resolgui la constitució de la borsa
d’aspirants perquè se’ls pugui atribuir, temporalment, quan s’estimi necessari i per ordre de prelació,
funcions pròpies d’encarregat de llauners.
Setena.- Aprovació de la borsa per a l’atribució temporal de funcions, funcionament i vigència
Una vegada elevada proposta per part de la Comissió de Valoració a l’Alcaldia o regidoria delegada
corresponent, s’emetrà resolució per part de l’autoritat competent a fi d’aprovar la llista de persones que,
per estricte ordre de prelació, conformaran la borsa per atribuir temporalment funcions pròpies
d’encarregat de llauner, en cas que sigui necessari per raó dels serveis municipals.
En cas que es doni la necessitat de referència per qualsevol motiu (absència del titular de la plaça, etc.)
s’emetrà informe del cap del servei, amb el vistiplau del regidor/a delegat d’aigües, demanant l’atribució
temporal de funcions a l’aspirant que correspongui i les raons d’aquesta sol·licitud d’atribució, indicant el
termini i proporció de la jornada en què l’atribució temporal es sol·licita que es resolgui.
La resolució d’atribució indicarà la persona a qui se li atribueixen les funcions, el període, i la part de la
jornada (complerta i parcial) així i com les retribucions corresponents que s’abonaran amb un
complement de productivitat equivalent a la diferència entre el sou que es percep segons el lloc que
s’ocupa i les que pertocarien en cas d’ocupar un lloc d’encarregat de llauners, en la part proporcional i
pel termini/part de la jornada que correspongui.
En el moment de l’atribució temporal de funcions s’ha de ser personal amb contracte laboral en vigor
formalitzat amb l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca i adscrit a la Brigada de fontaneria.
En qualsevol cas, en el moment en què el lloc d’encarregat d’aigües quedi vacant per finalització de la
prestació de serveis del seu titular, s’haurà de preveure i procedir a proveir la plaça per mitjà del
procediment selectiu corresponent.

La regidora delegada
Laura Anglada Seara

La secretària
Caterina Barceló Martí

Signat a Ciutadella de Menorca en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document.
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