Expedient: EX144 / 2019 / 009172
Àrea: Alcaldia
Servei: Alcaldia
Assumpte:Projecte temporal per a recursos humans i serveis jurídics

PROPOSTA DE L'ALCADIA
Atès que l'administració local ha de treballar per adequar els serveis municipals a les necessitats i
demandes de la ciutadania, optimitzant els recursos humans dels què disposa l’Ajuntament i facilitant la
relació entre la ciutadania i l’administració municipal.
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Atès que fins al passat mes de juliol, un empleat, amb perfil de tècnic, donava suport al Servei de
Recursos Humans i a Contractació en quant al seguiment del contracte de RLT, a més de gestionar les
ofertes genèriques de feina que es plantejaven com a necessàries per la manca de borses per cobrir
vacants de diferents llocs de feina i el relatiu al seguiment del contracte de la neteja de dependències
municipals.
Ateses les necessitats actuals estan condicionades a què l’Ajuntament està elaborant el projecte de
relació de llocs de treball (RLT) amb l'objectiu d'ordenar els diferents llocs de treball d'acord a les
necessitats dels diferents serveis i de la ciutadania, projecte que es va adjudicar a l'empresa Nuevos
Tiempos Consultores SL (NUTCO). Les tasques relacionades amb la seva negociació, aprovació i
implementació requeriran un seguiment especial.
A més, altres tasques necessàries queden de banda per la gestió diària del Servei, com serien, entre
d’altres :
- Elaborar l’oferta pública i tramitar les convocatòries i processos selectius, de provisió de llocs de treball.
Gestionar les borses de feina.
- Planificar i portar a terme les actuacions i plans en matèria de riscos laborals.
- Atendre les demandes sindicals i coordinar la negociació col·lectiva.
- Fer el seguiment de les propostes d’acord que proposin les diferents meses del personal.
Atès que a contractació, des del Servei es dona cobertura als expedients de contractació prioritzant en
funció de les prioritats temporals i/o de finançament, però es planteja com a necessari arribar més enllà i
és voluntat d'aquest equip de govern procedir en matèria de contractació a:
-Fer el seguiment estricte d'alguns contractes d'administració general com son: neteja d'edificis,
assegurances, i altres.
- Procedir a la «regularització» normativa de la contractació d'alguns serveis i subministres que
actualment es tracten com contractes menors però que essent periòdics requereixen de l’elaboració
dels corresponents plecs i licitació oberta (compra de material dels serveis municipals, material elèctric,
manteniment d'ascensors, extintors, buidat de fosses... )
Per aquest motiu s’ha redactat per part dels serveis jurídics municipals el corresponent programa
temporal d’impuls a les tasques de serveis jurídics en el qual es considera necessari comptar, al menys
durant el termini d'UN ANY, amb dos tècnics amb perfil jurídic que serien els necessaris per mantenir i
avançar en la millora del servei de recursos humans i de contractació.
Atès que s’ha de tenir en compte que la Llei de Pressuposts Generals de l'Estat per a l'any 2017 (vigent
a dia d’avui) va flexibilitzar la prohibició de no incrementar les plantilles de personal de cap de les
administracions públiques, però així i tot l’Ajuntament es troba en un cas excepcional que requereix
adoptar la mesura temporal de disposar de més tècnics per a la millora del funcionament dels serveis
públics.
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Atès, per tant, que per dur aquest programa endavant, i poder nomenar dos tècnics com a personal
funcionari interí és necessari que el Ple de l'Ajuntament declari aquest programa com a prioritari per a
justificar els dos nomenaments excepcionals.
Atès que en quant a sostenibilitat financera, dir que aquest seria un programa puntual pels mesos de
desembre de 2019 a novembre de 2020, aproximadament, i per tant, econòmicament aquest programa
seria puntual i extraordinari per UN ANY, i no implicaria un problema per la sostenibilitat financera de
l'Ajuntament. En tot cas la/es pròrroga/ues del programa hauran de ser informades per la Intervenció
municipal abans de la seva aprovació,
PROPOS:
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Aprovar el programa temporal d’impuls a les tasques de Recursos Humans i Contractació i declarar-lo
com a prioritari als efectes de posar de manifest l'excepcionalitat del nomenament de dos assessors
jurídics com a funcionaris interins per dur a terme aquest programa de reordenació de tasques en
ambdós Serveis, durant el termini d'un any, i mentre es realitza el seguiment i implantació de la RLT i la
regularització dels processos de contractació, per millorar la gestió pública i en definitiva donar un servei
adequat.
Segons l’article 16 de la Llei 3/2007 de la funció pública de les Illes Balears cessaran del seu càrrec al
finalitzar els programes temporals que motiven el seu nomenament. Excepcionalment per naturalesa del
programa podrà autoritzar-se dues prorrogues d’un any, fins a un màxim de tres anys en global.
No obstant el Ple municipal amb el seu superior criteri resoldrà.
L'Alcaldessa
Joana Gomila Lluch
Signat a Ciutadella de Menorca en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document.
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