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ACTES I DECRETS (JPG) 

Acta de la Comissió Informativa d’Interior

Identificació de la sessió:
Núm. 11/21
Caràcter: Ordinària
Data: 16 de desembre de 2021
Horari: de 08:25 hores a 08:35 hores.
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Marratxí

Assistents:
- Pedro López Ruiz, president
- Catalina E. Alemany Covas, secretària
- Bernat Martorell Coll, interventor
- Joan Mercé Rigo, cap de gestió d’àrees municipals
- Andrés Campuzano García
- Irene García Sureda
- Jerònima Sans Amengual, en substitució de la Sra. Cristina Alonso Pujadas
- Joan Francesc Canyelles Garau
- Aina Amengual Marí
- Neus Serra Cañellas
- Mª Magdalena García Gual
- Carmen Ripoll Torres, en substitució del Sr. Jaume Llompart Caldés
- Marcos Aníbal Pinela Sosa
- Lola Nchaso Sota
- Humberto López Rodríguez
- Miguel A. Estarás Gelabert

Absents:
- Cristina Alonso Pujadas, havent justificat la seva absència
- Jaume Llompart Caldés, no havent justificat la seva absència

Ordre del dia:
A) PART RESOLUTIVA
1. Acta anterior
Recursos Humans:
2. Modificació puntual de l’article 64 del pacte de personal funcionari
3. Modificació puntual de l’article 64 del conveni de personal laboral
4. Modificació puntual del reglament regulador dels criteris d’atorgament del complement de 
productivitat
5. Consolidació de grau personal sol·licitada per funcionària municipal
6. Modificació acord reconeixement carrera professional horitzontal
Informàtica:
7. Encomana de gestió a la FNMT-RCM per a l’execució d’activitats de carácter material i 
tècnic amb la finalitat d’estendre els serveis públics electrònics



8. Adhesió al conveni de col·laboració en matèria d’interoperabilitat telemática entre les 
administracions públiques de l’àmbit territorial de les Illes Balears
B) PART DE CONTROL
Interior:
1. Donar compte de l’obertura de l’expedient per a l’elecció del Jutge de Pau titular
Suggeriments.

Desenvolupament de la sessió:

A) PART RESOLUTIVA

1. Acta anterior

Tot seguit es dona lectura de l’acta de la sessió ordinària de data 25-11-2021, que s’aprova i 
autoritza per unanimitat.

Recursos Humans:

2. Modificació puntual de l’article 64 del pacte de personal funcionari

Atès que en data de 31 de desembre de 2021 finalitza la pròrroga anual de la vigència del 
Pacte regulador de les condicions de treball del personal funcionari al servei de 
l’Ajuntament de Marratxí (BOIB núm. 65 de 26 de maig de 2018 i BOIB núm. 91 de 8 de 
juliol de 2021), havent-se acordat tant per part dels representant dels empleats públics com 
per part de l’Ajuntament una pròrroga tàcita del mateix a partir de la data d’1 de gener 
de 2022 si bé s’ha decidit realitzar la modificació puntual d’un dels articles continguts al 
Pacte.

Considerant que la potestat, procediment i límits de la Negociació col·lectiva dels empleats 
públics es regula al Capítol IV del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, 
que aprova el Text refús de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), establint-se 
expressament que la negociació col·lectiva es durà a terme a través de la Mesa general de 
negociació, Mesa a la qual estaran legitimats per a estar present les organitzacions 
sindicals més representatives a l’empara de l’article 33 EBEP.

Considerant que la Mesa general de Negociació, constituïda a l’efecte en data de 30 de 
novembre de 2021 ha acordat la modificació de l’article 64 del Pacte regulador de les 
condicions de treball del personal funcionari al servei de l’Ajuntament de Marratxí.

Considerant l’establert a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les bases 
del règim local (LRBRL) aquesta Regidoria fent ús de les atribucions que li atorga la 
normativa vigent, eleva a la Comissió informativa d’interior i recursos humans la següent 
PROPOSTA D’ACORD

1. Aprovar inicialment la modificació de l’article 64 del Pacte regulador de les condicions de 
treball del personal funcionari al servei de l’Ajuntament de Marratxí.

2. Establir un període d’informació pública per un termini de trenta dies hàbils, significant-
se que en el supòsit de que no es presentessin reclamacions l’acord fins a les hores 
provisional es considerarà definitivament aprovat.



3. Ordenar, una vegada aprovat definitivament, que es procedeixi a la publicació íntegra al 
BOIB dels articles del Pacte que han sofert modificació.

Sotmès l’assumpte a votació aquesta Comissió informativa d’Interior acorda per majoria 
ponderada amb els vots a favor dels quatre regidors del PSOE, dels dos regidors de MÉS, 
de la regidora d’IDMA-El Pi i del regidor d’Unides Podem i amb les abstencions de les dues 
regidores del PP, del regidor de Ciudadanos, de la regidora de VOX i del regidor del Grup 
Mixt; elevar a l’Ajuntament Ple, la proposta abans esmentada.

3. Modificació puntual de l’article 64 del conveni de personal laboral

Atès que en data de 31 de desembre de 2021 finalitza la pròrroga anual de la vigència del 
Conveni regulador de les condicions de treball del personal laboral al servei de l’Ajuntament 
de Marratxí (BOIB núm. 65 de 26 de maig de 2018 i BOIB núm. 91 de 8 de juliol de 2021), 
havent-se acordat tant per part dels representant dels empleats públics com per part de 
l’Ajuntament una pròrroga tàcita del mateix a partir de la data d’1 de gener de 2022 si 
bé s’ha decidit realitzar la modificació puntual d’un dels articles continguts al Conveni.

Considerant que la potestat, procediment i límits de la Negociació col·lectiva dels empleats 
públics es regula al Capítol IV del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, 
que aprova el Text refús de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), establint-se 
expressament que la negociació col·lectiva es durà a terme a través de la Mesa general de 
negociació, Mesa a la qual estaran legitimats per a estar present les organitzacions 
sindicals més representatives a l’empara de l’article 33 EBEP.

Considerant que la Mesa general de Negociació, constituïda a l’efecte en data de 30 de 
novembre de 2021 ha acordat la modificació de l’article 64 del Conveni regulador de les 
condicions de treball del personal laboral al servei de l’Ajuntament de Marratxí.

Considerant l’establert a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les bases 
del règim local (LRBRL) aquesta Regidoria fent ús de les atribucions que li atorga la 
normativa vigent, eleva a la Comissió informativa d’interior i recursos humans la següent 
PROPOSTA D’ACORD

1. Aprovar inicialment la modificació de l’article 64 del Conveni regulador de les condicions 
de treball del personal laboral al servei de l’Ajuntament de Marratxí.

2. Establir un període d’informació pública per un termini de trenta dies hàbils, significant-
se que en el supòsit de que no es presentessin reclamacions l’acord fins a les hores 
provisional es considerarà definitivament aprovat.

3. Ordenar, una vegada aprovat definitivament, que es procedeixi a la publicació íntegra al 
BOIB dels articles del Conveni que han sofert modificació.

Sotmès l’assumpte a votació aquesta Comissió informativa d’Interior acorda per majoria 
ponderada amb els vots a favor dels quatre regidors del PSOE, dels dos regidors de MÉS, 
de la regidora d’IDMA-El Pi i del regidor d’Unides Podem i amb les abstencions de les dues 
regidores del PP, del regidor de Ciudadanos, de la regidora de VOX i del regidor del Grup 
Mixt; elevar a l’Ajuntament Ple, la proposta abans esmentada.



4. Modificació puntual del reglament regulador dels criteris d’atorgament del 
complement de productivitat

Atès que mitjançant acord plenari de data 26 d’abril de 2016 (BOIB núm. 83 de 30 de juny 
de 2016) es va aprovar el Reglament regulador dels criteris d’atorgament del complement de 
productivitat del personal al servei de l’Ajuntament de Marratxí, reglament que es va aprovar 
amb la voluntat d’aconseguir un instrument aclaridor per a l’assignació del complement de 
productivitat mitjançant l’aplicació de criteris objectius, generals i públics per tal de retribuir 
l’especial rendiment, l’activitat extraordinària i l’interès o iniciativa amb la que es 
desenvolupa el lloc de feina per part del personal al servei de l’Ajuntament.

Atès que transcorregut casi tres anys des de la darrera modificació aprovada en data de 27 
de novembre de 2018 s’ha constatat la necessitat d’ajustar determinats conceptes, 
suprimint o afegint determinats supòsits susceptibles de percebre el complement de 
productivitat, així com realitzar una actualització de determinats imports en funció de 
l’establert a les Lleis de pressupostos generals de l’Estat dels exercicis de 2019, 2020 i 
2021.

Considerant que la modificació del Reglament que es sotmet a aprovació ha sigut negociat a 
la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de Marratxí en reunions de dates 20 de 
maig, 23 de juny i 18 d’octubre de 2021.

Considerant l’establert a l’article 5 del Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, de Règim de les 
retribucions dels funcionaris de l’Administració local, que en relació al complement de 
productivitat disposa que correspon al Batle la distribució de les quanties entre els diferents 
programes o àrees i l’assignació individual del complement de productivitat amb subjecció 
als criteris que al respecte hagi establert el Ple de la Corporació.

Considerant l’establert a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les bases 
del règim local (LRBRL) aquesta Regidoria fent ús de les atribucions que li atorga la 
normativa vigent, eleva a la Comissió informativa d’interior i recursos humans la següent 
PROPOSTA D’ACORD

1. Aprovar provisionalment la modificació del Reglament regulador dels criteris 
d’atorgament del complement de productivitat del personal al servei de l’Ajuntament de 
Marratxí en els termes següents:

a) Es modifica l’article 5 actualitzant els imports recollits en funció de l’establert a la Llei de 
pressupostos generals de 2019, 2020 i 2021, addicionant-se un nou supòsit susceptible 
de generar productivitat (exercici de funcions reservades a funcionaris amb habilitació 
de caràcter nacional), passant a tenir la següent redacció:

“Article 5. Supòsits especials de productivitat.
Al marge de la productivitat genèrica fixada a l’article anterior també es regularan determinats 
supòsits especials susceptibles de generar productivitat, conceptes de productivitat que s’abonaran a 
mensualitat vençuda i que aniran lligats a l’efectiva realització de tasques o activitats extraordinàries 
que es van repetint de forma continuada amb l’execució de l’activitat diària del personal al servei de 
l’Ajuntament de Marratxí.
En aquest sentit, es fixen el següent barem de supòsits especials de productivitat:



• Els supòsits recollits a l’annex V de condicions econòmiques específiques de la Policia Local del 
Pacte regulador de les condicions de treball del personal funcionari al servei de l’Ajuntament, que 
es percebran per l’import fixat a l’esmentat annex.

• Els recollits a l’article 86 del Pacte regulador de les condicions de treball del personal funcionari al 
servei de l’Ajuntament (i l’equivalent del Conveni) en relació als serveis de quatre hores 
d’informació i registre els dijous horabaixa i dissabtes i els serveis concertats pel cap de setmana 
de la diada de Gen Gran, ... que es percebran per l’import fixat a l’esmentat article.

• L’exercici puntual de funcions de superior categoria en funció de la següent escala: 
• Personal del subgrup AP:

Funcions del subgrup C2 – Oficial, ...: 3,60 €/dia efectivament treballat.
Funcions del subgrup C2 – Encarregat brigada: 8,28 €/dia efectivament treballat. 
Funcions del subgrup C1: 12,10 €/dia efectivament treballat.

• Personal del subgrup C2:
Funcions del subgrup C2 – Encarregat brigada: 4,67 €/dia efectivament treballat. 
Funcions del subgrup C1 – Administratiu, ...: 8,50 €/dia efectivament treballat.
Funcions del subgrup C2/C1 – Cap negociat tipus II: 14,54 €/dia efectivament treballat.

• Personal del subgrup C1:
Funcions del subgrup C2/C1 – Cap negociat tipus II: 6,06 €/dia efectivament treballat. 
Funcions del subgrup A2/C1 – Cap negociat tipus I: 11,02 €/dia efectivament treballat. 

• Personal del subgrup A2
Funcions del subgrup A2/C1 – Cap negociat tipus I: 4,45 €/dia efectivament treballat. 
Funcions del subgrup A1: 16,64 €/dia efectivament treballat
Funcions del subgrup A1/A2 – Cap de secció: 25,43 €/dia efectivament treballat. 

• Personal del subgrup A1:
Funcions del subgrup A1/A2 – Cap de secció: 8,77 €/dia efectivament treballat.
• Atenció al públic:

• Atenció continuada integral al públic: 4,63 €/dia efectivament treballat.
• Atenció continuada al públic circumscrita a l’àmbit del propi negociat: 2,79 €/dia efectivament 

treballat.
• Assistència obligatòria personal tècnic (A1/A2) a les sessions plenàries (sempre que aquestes es 

convoquin fora de la jornada laboral):
• Per a la categoria A2: 108,43 €/assistència efectiva. 
• Per a la categoria A1: 124,66 €/assistència efectiva.

• Torn d’urgències aigües/electricitat: 86,74 €/setmana.
• Serveis municipals que exigeixen estar localitzables (cementiri, policia tutor, ...) i que no 

figuren en règim de dedicació exclusiva a la RLF:
• Per a la categoria AP i C2: 189,73 €/mensualitat. 
• Per a la categoria C1: 205,99 €/mensualitat.
• Per a la categoria A2: 222,26 €/mensualitat. 
• Per a la categoria A1: 238,50 €/mensualitat.

• Torn cementiri (suport en els enterraments):
• Oficial fosser/fosser que efectua les tasques materials d’enterrament: 2,72 €/dia efectivament 

treballat.
• Personal de suport de les brigades: 51,50 €/mensualitat.

• Tasques de coordinació elèctrica (emissió i gestió butlletins instal·lació elèctrica): 12,10 €/dia 
efectivament treballat.

• Torn Prefectura Policia Local:
• Per a l’escala executiva: 371,43 €/mensualitat. 

• Per a l’escala bàsica: 309,53 €/mensualitat.
• Torn Sotsprefectura Policia Local:

• Per a l’escala executiva: 226,98 €/mensualitat. 
• Per a l’escala bàsica: 185,72 €/mensualitat.

• Torn Omega Policia Local:



• Omega sense incloure el torn de nit - escala bàsica: 173,46 €/torn. Omega 
integral (incloent el torn de nit) – escala bàsica: 233,09 €/torn Omega 
exclusiu del torn de nit – escala bàsica: 86,74 €/torn.

• Omega sense incloure el torn de nit - escala executiva: 190,07 €/torn. 
• Omega integral (incloent el torn de nit) – escala executiva: 233,09 €/torn. 
• Omega exclusiu del torn de nit – escala executiva: 102,99 €/torn.

• Exercici tasques de monitor de tir a la Policia Local:
•  Per a l’escala bàsica: 82,54 €/mensualitat.

• Exercici de tasques de responsable d’armament a la Policia Local: 
• Per a l’escala bàsica: 98,80 €/mensualitat.

• Instructor expedients règim sancionador (policia, urbanisme, recursos humans, medi ambient,...): 
9,29 €/dia efectivament treballat.

• Secretari expedients règim sancionador (policia, urbanisme, recursos humans, medi ambient,...): 
6,20 €/dia efectivament treballat.

• Torn partit per a personal no pertanyent a la Policia Local: 195,15 €/mensualitat. Exercici delegació 
protecció de dades (Delegat protecció dades): 121,62 €/mensualitat.

• Exercici de funcions reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional per part de 
funcionaris que tinguin aquesta classificació (vigència limitada al període comprés entre l’1 de juny i 
el 31 de desembre de 2021):
• Per l’exercici de funcions d’Interventor/a, Secretari/a general o Tresorer/a: 540,00
€/mensualitat.

b) Es modifica la disposició addicional única substituint la quantia global de productivitat 
recollida per a 2018 per la quantia global de productivitat recollida als pressupostos 
municipals de l’exercici de 2021, passant a tenir la següent redacció:

“DISPOSICIÓ ADDICIONAL.
La quantia global del complement de productivitat es fixarà anualment amb l’aprovació dels 
Pressupostos generals de l’Ajuntament, essent per a l’exercici de 2021 de 348.000,00 €.
Aquesta quantia s’actualitzarà anualment com a mínim amb el percentatge de variació de la massa 
retributiva global que es reculli a la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. En els 
supòsits d’augment de la quantia global destinada al complement de productivitat aquest s’aplicarà 
preferentment a augmentar el percentatge destinat a la promoció de la carrera professional i 
correcció de l’absentisme.”

c) Es modifica l’annex I que recull el glossari terminològic del reglament, modificant-se 
determinats conceptes als efectes de la seva adaptació a la realitat del serveis i 
l’addicció dels nous supòsits recollits a l’article 5 (exercici de funcions reservades a 
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional), que passa a tenir la següent redacció:

“ANNEX I. GLOSSARI TERMINOLÒGIC
Als efectes d’evitar l’ambigüitat en la interpretació de determinats conceptes inclosos al present 
reglament s’ha considerant adient la redacció del present glossari als efectes de fixar exactament el 
contingut i l’abast de la terminologia emprada.
Exercici de funcions reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional per part de 
funcionaris que tinguin aquesta classificació: Aquesta figura, de caràcter mensual i amb vigència 
limitada al període comprés entre l’1 de juny i el 31 de desembre de 2021, retribuirà l’especial 
rendiment, activitat extraordinària i interès i iniciativa en l’exercici de funcions d’especial dificultat a 
la Secretaria general, a la Intervenció municipal o a la Tresoreria municipal, quan aquestes 
siguin desenvolupades per funcionaris amb habilitació de caràcter estatal.

2. Establir un període d’informació pública per un termini de trenta dies hàbils, 
significant-se que en el supòsit de que no es presentessin reclamacions l’acord fins a les 
hores provisional es considerarà definitivament aprovat.



3. Ordenar, una vegada aprovat definitivament, que es procedeixi a la publicació 
íntegra de la present modificació, juntament amb el text íntegre del reglament, al BOIB.

Sotmès l’assumpte a votació aquesta Comissió informativa d’Interior acorda per majoria 
ponderada amb els vots a favor dels quatre regidors del PSOE, dels dos regidors de MÉS, 
de la regidora d’IDMA-El Pi i del regidor d’Unides Podem i amb les abstencions de les dues 
regidores del PP, del regidor de Ciudadanos, de la regidora de VOX i del regidor del Grup 
Mixt; elevar a l’Ajuntament Ple, la proposta abans esmentada.

5. Consolidació de grau personal sol·licitada per funcionària municipal

Atès que la Sra. Sílvia Álvarez Fernández, policia local, funcionària de carrera d’aquest 
Ajuntament actualment en situació d’excedència voluntària per ocupar un altre lloc de 
feina al sector públic, mitjançant instància de data 9 de setembre de 2021 (Registre general 
d’entrada núm. 12246/2021) sol·licita el reconeixement del grau personal consolidat de 
nivell 18, grau que correspon al lloc de feina obtingut en propietat en aquest Ajuntament.

Considerant la normativa aplicable en la matèria, especialment el disposat a l’article 70 del 
Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel que s’aprova el Reglament general d’ingrés del 
personal al servei de l’Administració General de l’Estat i provisió de llocs de feina i 
promoció professional dels funcionaris civils de l’Administració General de l’Estat.

Vistos l’informe jurídic emès sobre el particular i que es transcriu literalment a continuació:

“INFORME A SOL·LICITUD DEL NEGOCIAT DE RECURSOS HUMANS EN RELACIÓ A LA 
PETICIÓ EFECTUDA PER UN EMPLEAT PÚBLIC DE CONSOLIDACIÓ DE GRAU PERSONAL.
Es sol·licita del tècnic que subscriu informe en relació a la petició efectuada per la Sra. Silvia Álvarez 
Fernández de reconeixement del grau personal.
Atès que la Sra. Sílvia Álvarez Fernández, funcionària de carrera d’aquest Ajuntament actualment en 
situació d’excedència voluntària per prestació de serveis a una altra administració pública, mitjançant 
instància de data 9 de setembre de 2021 (Registre general d’entrada núm. 12246/2021) sol·licita el 
reconeixement del grau personal nivell 18 a conseqüència d’haver ocupat de forma continuada 
durant més de 2 anys un lloc de feina de policia local amb complement de destinació 18, havent 
obtingut amb caràcter definitiu el lloc ocupat en data de 23 de setembre de 2008.
Considerant el disposat a l’article 70 del Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel que s’aprova el 
Reglament general d’Ingrés del Personal al servei de l’Administració General de l’Estat i de provisió 
de llocs de feina i promoció professional dels funcionaris civils de l’Administració General de l’Estat, 
que regula el reconeixement del grau personal consolidat, establint tres requisits exigibles per a 
reconèixer-lo i que son:
a) Desenvolupar un lloc de treball del mateix o superior nivell del qual es sol·licita la consolidació 

durant dos anys continuats o tres anys amb interrupció.
b) Que el grau que se hagi de reconèixer no superi en dos nivells el que anteriorment tenia el 

funcionari.
c) I que a la data del reconeixement del grau personal s’ocupi el lloc de feina que habilita per 

aquest dret de forma definitiva.
Considerant que la Sra. Sílvia Álvarez Fernández, policia local funcionària de carrera d’aquest 
Ajuntament, durant el període comprés entre l’1 de juny de 2004 i el 26 de desembre de 2006, va 
ocupar un lloc de feina de feina de policia local amb complement de destinació de nivell 16 tal i 
com es recull a la relació de llocs de feina per a l’exercici de 2006 (BOIB núm. 140 de 7 
d’octubre de  2006).



Considerant que amb posterioritat en data de 23 de setembre de 2008 la Sra. Sílvia Álvarez 
Fernández fou nomenada policia local funcionària de carrera, però automàticament en la mateixa 
data i sense prendre possessió del lloc de feina fou declarada en la situació d’excedència voluntària 
per prestació de serveis al sector públic (policia local de l’Ajuntament de Palma).
Per tant, realitzant l’anàlisi dels requisits necessaris per poder reconèixer les consolidacions de grau 
personal sol·licitades procedeix realitzar les següents precisions:
a) En relació a la sol·licitud de la Sra. Sílvia Álvarez Fernández aquesta no compleix els requisits 
establerts en relació a que el grau sol·licitat no es correspon amb el nivell dels policies locals 
categoria d’entrada que va tenir durant el període en que va prestar serveis a l’Ajuntament de 
Marratxí (que era el nivell 16), però sí compleix el requisit d’haver ocupat un lloc de feina durant un 
període de dos anys continuats (2 anys 6 mesos i 26 dies) i que a la data de reconeixement del grau 
s’hagi ocupat el lloc de feina de forma definitiva (encara que actualment es trobi en situació 
d’excedència voluntària per prestació de serveis al sector públic).
En conseqüència el tècnic que subscriu, en relació a la qüestió plantejada i vistes les consideracions 
i fonaments de drets abans transcrits, informa desfavorablement la petició de consolidació del grau 
personal de nivell 18 sol·licitada per la Sra. Sílvia Álvarez Fernández però si informa favorablement 
el reconeixement del grau personal consolidat de nivell 16 en els termes següents:

a) Peticionari: Sílvia Álvarez Fernández.
Funcionari de carrera de l’Ajuntament del subgrup C1, policia local. 
Grau personal a consolidar: nivell 16.
Data efecte de la consolidació: 23 de setembre de 2008.

Aquest es l’informe que s’emet que, no obstant, es sotmet a qualsevol altre millor fonamentat en 
dret. Marratxí, a 10 de desembre de 2021. El Tècnic de l’Administració General. Sgt. Jaume 
Canyelles Veny.”

Considerant que la fixació del complement de destinació respecte del qual es sol·licita la 
consolidació es un concepte retributiu complementari i, en virtut de l’establert a l’article 
22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les bases del règim local (LRBRL), es 
competència de l’Ajuntament Ple.

En conseqüència, aquesta Regidoria fent ús de les atribucions que li atorga la normativa 
vigent, eleva a la Comissió informativa d’interior i recursos humans la següent PROPOSTA 
D’ACORD

1. Denegar el reconeixement del nivell 18 de complement de destinació a la Sra. Sílvia 
Álvarez Fernández en base al contingut de l’informe jurídic que es transcriu a la part 
expositiva de la present proposta d’acord.

2. Reconèixer el nivell de complement de destinació (grau personal) a la funcionària de 
carrera Sra. Sílvia Álvarez Fernández (43101426R) en els següents termes:

a) Peticionària: Sílvia Álvarez Fernández.
Funcionària de carrera de l’Ajuntament del subgrup C1, policia local.
 Grau personal a consolidar: nivell 16.
Data efecte de la consolidació: 23 de setembre de 2008.

3. Notificar el present acord a la persona interessada per a que en tingui coneixement i 
assorteixi els efectes adients.

Contra l’esmentat acord podrà interposar el recurs de reposició que s’estableix als articles 
52 LBRL i 123 LPAC, en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent al de la 
recepció del present escrit.



L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si transcorregués altre mes sense que es 
notifiqui la seva resolució.

Contra el resolt en el recurs de reposició, que posa fi a la via administrativa, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de DOS MESOS a comptar des 
del dia següent al de la notificació de l’acte si aquest fos exprés. Si no ho fos, el termini 
serà de SIS MESOS a comptar des del dia següent a aquell, en que, d’acord amb la seva 
normativa específica, es produís l’acte presumpte.

No obstant, podrà utilitzar qualsevol altre recurs si ho creu convenient.

Sotmès l’assumpte a votació aquesta Comissió informativa d’Interior acorda per majoria 
ponderada amb els vots a favor dels quatre regidors del PSOE, dels dos regidors de MÉS, 
de la regidora d’IDMA-El Pi, de les dues regidores del PP, del regidor de Ciudadanos,del 
regidor d’Unides Podem i amb les abstencions, de la regidora de VOX i del regidor del Grup 
Mixt; elevar a l’Ajuntament Ple, la proposta abans esmentada.

6. Modificació acord reconeixement carrera professional horitzontal

Atès que mitjançant acord plenari de data 30 d’abril de 2019 es va aprovar definitivament 
l’acord de reconeixement de la carrera professional als empleats públics al servei de 
l’Ajuntament de Marratxí, acord publicat al BOIB núm. 71 de 28 de maig de 2019.

Atès que a resultes de la interposició pel Sindicat de Treballadors i Treballadores – 
Intersindical de les Illes Balears (STEI) de recurs contenciós administratiu contra l’esmentat 
acord, la Sala de lo contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes 
Balears mitjançant Sentència núm. 387 de data 30 de juny de 2021 va declarar no ajustats 
a dret, i en conseqüència, va anular parcialment tres apartats de l’acord de reconeixement 
de carrera professional (exclusió del personal laboral indefinit no fix i la limitació de 
computar únicament el temps de servei a l’Ajuntament de Marratxí en relació als funcionaris 
interins), havent-se d’ajustar el vigent acord al disposat a la sentència.

Considerant que a conseqüència de l’execució de la sentència l’apartat VIII de l’acord 
passarà a tenir dos apartats (apartats b i d) amb un contingut incongruent, ja que sí 
únicament es mantenen dos tipus d’empleats públics (funcionaris de carrera/personal 
laboral fix i funcionaris interins/personal laboral temporal) ambdós amb els mateixos drets 
no té sentit mantenir regulacions distintes per supòsits d’ocupació de llocs de feina de 
manera temporal o donar el dret a optar entre dos sistemes de valoració que després 
d’executar la sentència tenen el mateix tractament, essent del tot recomanable adaptar els 
supòsits de reconeixement de la carrera professional exclusivament a les dues categories 
de personal esmentades i que després de la sentència reben exactament el mateix 
tractament.

Considerant que la modificació del Reglament que es sotmet a aprovació ha sigut negociat 
a la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de Marratxí en reunió de data 30 de 
novembre de 2021.

Vist l’informe tècnic emès en data de 3 de desembre de 2021 pel TAG de recursos humans 
i que figura a l’expedient administratiu.



Considerant l’establert a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les bases 
del règim local (LRBRL) aquesta Regidoria fent ús de les atribucions que li atorga la 
normativa vigent, eleva a la Comissió informativa d’interior i recursos humans la següent 
PROPOSTA D’ACORD

1. Aprovar provisionalment, en execució de la Sentencia del Tribunal Superior de 
Justícia de les Illes Balears mitjançant núm. 387 de data 30 de juny de 2021, la 
modificació de l’Acord de reconeixement de la carrera professional als empleats públics 
al servei de l’Ajuntament de Marratxí en els termes següents:

a) Es modifica l’apartat VI de l’acord “Estructura de carrera professional horitzontal” en 
el sentit de que els paràgrafs tercer i quart de l’apartat que tenien la següent 
redacció:
“[...] L’àmbit subjectiu d’aplicació de la carrera professional horitzontal són els 
empleats públics, de l’Ajuntament de Marratxí i dels seus organismes autònoms, 
següents:
a. Funcionaris de carrera i personal laboral fix.
b. Funcionaris interins i personal laboral temporal que hagin assolit un nivell dins de 

l’Ajuntament de Marratxí (cinc anys consecutius de servei actiu a l’Ajuntament de 
Marratxí) i que hagin accedit al lloc de feina mitjançant processos selectius 
propis.

c. Funcionaris de la policia local amb situació de segona activitat, amb o sense 
destinació.

Queden expressament exclosos de l’aplicació de la carrera professional horitzontal el 
personal laboral indefinit no fix, el personal eventual i el personal d’alta direcció que no 
tinguin la consideració de funcionari de carrera. [...]”

Passaran a tenir la redacció següent:
“[...] L’àmbit subjectiu d’aplicació de la carrera professional horitzontal són els empleats 
públics, de l’Ajuntament de Marratxí i dels seus organismes autònoms, següents:
a. Funcionaris de carrera i personal laboral fix.
b. Funcionaris interins i personal laboral temporal.
c. Funcionaris de la policia local amb situació de segona activitat, amb o sense 

destinació.
Queden expressament exclosos de l’aplicació de la carrera professional horitzontal el 
personal eventual i el personal d’alta direcció que no tinguin la consideració de funcionari 
de carrera. [...]”

b) Es modifica l’apartat VIII de l’acord “Gestió del complement de carrera professional 
horitzontal” en el sentit de que el paràgraf segon que tenia la següent redacció:

“[...] Concretament es podrà sol·licitar el reconeixement dels nivells de carrera professional 
de la següent forma:
a. Personal funcionari de carrera o laboral fix que ocupin un lloc de feina per concurs 
o lliure designació, podran sol·licitar el reconeixement del nivell que els hi correspongui com 
a funcionaris de carrera.
b. Personal funcionari de carrera o laboral fix que ocupin un lloc de feina d’un grup o 
subgrup superior en comissió de serveis, en aquest supòsit podran sol·licitar el 
reconeixement del nivell que els hi correspongui com a funcionaris de carrera per la totalitat 
dels serveis prestats o sol·licitar el reconeixement del nivell que correspongui al lloc de 
feina ocupat en comissió de serveis però únicament pel temps de serveis prestats en 



comissió de serveis a aquest lloc de feina.
c. Personal funcionari interí o laboral no fix, en aquest supòsit podran sol·licitar el 
reconeixement del nivell que els hi correspongui en funció del lloc de feina ocupat però 
únicament pel temps de serveis prestats de forma ininterrompuda en l’esmentat lloc (mateix 
cos, subgrup i escala).
d. Quan en una mateixa persona recaigui la condició de funcionari de carrera/personal 
laboral fix i funcionari interí/personal laboral no fix, haurà d’optar pel reconeixement del 
nivell corresponent o bé per l’aparta a o bé per l’apartat c. [...]”

Passaran a tenir la redacció següent:
“[...] Concretament es podrà sol·licitar el reconeixement dels nivells de carrera professional 
de la següent forma:
a. Personal funcionari de carrera o laboral fix: podran sol·licitar el reconeixement del 
nivell que els hi correspongui com a funcionaris de carrera o personal laboral fix.
b. Personal funcionari interí o laboral no fix: podran sol·licitar el reconeixement del 
nivell que els hi correspongui com a funcionaris interins, laborals no fixos o laborals 
indefinits no fixos. [...]”

2. Establir un període d’informació pública per un termini de trenta dies hàbils, significant-
se que en el supòsit de que no es presentessin reclamacions l’acord fins a les hores 
provisional es considerarà definitivament aprovat.

3. Ordenar, una vegada aprovat definitivament, que es procedeixi a la publicació íntegra de 
la present modificació al BOIB.

Sotmès l’assumpte a votació aquesta Comissió informativa d’Interior acorda per majoria 
ponderada amb els vots a favor dels quatre regidors del PSOE, dels dos regidors de MÉS, 
de la regidora d’IDMA-El Pi i del regidor d’Unides Podem i amb les abstencions de les dues 
regidores del PP, del regidor de Ciudadanos, de la regidora de VOX i del regidor del Grup 
Mixt; elevar a l’Ajuntament Ple, la proposta abans esmentada.

Informàtica:

7. Encomana de gestió a la FNMT-RCM per a l’execució d’activitats de carácter 
material i tècnic amb la finalitat d’estendre els serveis públics electrònics

Atès que, per poder donar compliment al que estableixen les Lleis 39/2015 i 40/2015 en 
tot el referent a administració electrònica, l’Ajuntament de Marratxí necessita disposar del 
següents tipus de certificats electrònics:

- Certificat digital d’empleat públic per a totes les persones que treballen a 
l’Ajuntament de Marratxí i necessiten identificació i signatura electrònica.
- Certificat digital de Seu Electrònica per a la seu electrònica de l’Ajuntament 
de Marratxí (https://seuelectronica.marratxi.es)
- Certificat digital de Segell d’Organ per a totes les actuacions administratives 
automatitzades i validacions a nivell de servidor.

Atès que aquests certificats han de ser emesos per algun prestador de serveis de 
certificació inclòs la Llista de confiança gestionada pel Ministeri d’Assumptes Econòmics i 



Transformació Digital, en concret per la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència 
Artificial.

Atès que la FNMT-RCM (“Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda”) 
es un dels prestadors de serveis de certificació inclosos dins aquesta llista, i ofereix els 
seus serveis a les administracions públiques mitjançant encomana de gestió dels mateixos.

Atès que aquesta encomana de gestió pot tenir una duràda máxima de 4 anys, i l’import 
anual de la mateixa és de 1.800€ (IVA exclòs).

Vista la memòria emesa pel departament d’Informàtica en data 12 de novembre de 2021.

Vist el certificat d’existència de crèdit emès pel negociat d’Intervenció en data 16 de 
novembre de 2021.

Vist l’informe jurídic favorable emès pels serveis jurídics municipals en data 23 de 
novembre de 2021.

En conseqüència, aquesta regidoria es complau a elevar a la Comissió Informativa 
d’Interior i Recursos Humans la següent:

PROPOSTA D'ACORD

1.- Aprovar l’encomana de gestió a la FNMT-RCM (“Fábrica Nacional de Moneda y Timbre- 
Real Casa de la Moneda”) per a l’execució d’activitats de caràcter material i tècnic amb la 
finalitat d’estendre els serveis públics electrònics, amb una durada màxima de 4 anys i un 
import anual de 1.800€ (IVA exclòs).

2.- Autoritzar al Batle de l’Ajuntament de Marratxí, Miquel Cabot Rodríguez, a signar 
els documents de la FNMT-RCM necessaris per a formalitzar aquesta encomana de gestió.

3.- Procedir, un cop signat el corresponent document d’encomana amb la FNMT-RCM, a 
la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

4.- Comunicar aquest acord als negociats d’Interior i Intervenció als efectes adients.

Sotmès l’assumpte a votació aquesta Comissió informativa d’Interior acorda per unanimitat; 
elevar a l’Ajuntament Ple, la proposta abans esmentada.

8. Adhesió al conveni de col·laboració en matèria d’interoperabilitat telemática entre 
les administracions públiques de l’àmbit territorial de les Illes Balears

Vist el Conveni de col·laboració en matèria d’interoperabilitat telemàtica entre les 
Administracions Públiques de l’àmbit territorial de les Illes Balears, signat en data 20 de 
setembre de 2021 entre el Govern Balear, els quatre Consells Insulars i l’Ajuntament de 
Palma.



Atès que aquest conveni substitueix a l’anterior que es va signar amb la mateixa finalitat el 
dia 11 de desembre de 2012, al qual l’Ajuntament de Marratxí s’hi va adherir 
mitjançant acord plenari adoptat en sessió ordinària de data 28-05-2023.

Atès que la clàusula 2 de l’esmentat conveni estableix que podran adherir-se al mateix les 
administracions públiques de l’àmbit territorial de les Illes Balears.

Atès que aquest nou conveni estableix a la clàusula 3.2 que les entitats locals que 
s’adhereixin al conveni es comprometen a cedir les dades dels padrons municipals en el 
termini d’un any des de la data d’adhesió, a través de la plataforma d’interoperabilitat.

Atès que per poder donar compliment a la clàusula 3.2 esmentada l’Ajuntament haurà de 
procedir a l’adaptació del sistema informàtic de gestió del padró d’habitants, i que aquesta 
adaptació suposarà una despesa de 2.750€ (IVA exclòs) el primer any i 500€ (IVA 
exclòs) els següents anys. Aquesta adaptació es farà dins l’exercici 2022.

Vist l’informe d’existència de crèdit emès pel negociat d’Intervenció en data 10-12-2021.

En conseqüència, aquesta regidoria es complau a elevar a la Comissió Informativa 
d’Interior i Recursos Humans la següent:

PROPOSTA D'ACORD

1.- Adherir-se al Conveni de col·laboració en matèria d’interoperabilitat telemàtica entre les 
Administracions Públiques de l’àmbit territorial de les Illes Balears, , signat en data 20 de 
setembre de 2021 entre el Govern Balear, els quatre Consells Insulars i l’Ajuntament de 
Palma.

2.- Nomenar al Tècnic Informàtic d’aquest Ajuntament Miquel Palou Oliver, amb DNI 
44327836M, com a interlocutor únic de l’Ajuntament de Marratxí davant la comissió de 
seguiment del Conveni esmentat.

3.- Aprovar la despesa necessària per tal d’adaptar el sistema informàtic de gestió del 
padró d’habitants, que serà de 2.750€ (IVA exclòs) el primer any i 500€ (IVA exclòs) els 
següents anys.

4.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Modernització i Administració 
Digital del Govern Balear.

5.- Comunicar aquest acord als negociats d’Interior i Intervenció als efectes adients.

Sotmès l’assumpte a votació aquesta Comissió informativa d’Interior acorda per majoria 
ponderada amb els vots a favor dels quatre regidors del PSOE, dels dos regidors de MÉS, 
de la regidora d’IDMA-El Pi, de les dues regidores del PP, del regidor de Ciudadanos, del 
regidor d’Unides Podem del regidor del Grup Mixt i amb l’abstenció de la regidora de VOX; 
elevar a l’Ajuntament Ple, la proposta abans esmentada.

B) PART DE CONTROL
Interior:



1. Donar compte de l’obertura de l’expedient per a l’elecció del Jutge de Pau titular
Atès que el proper 24 de gener de 2022 es compleixen els quatre anys del nomenament de 
Jutge de Pau titular d’aquest municipi, es dona compte de l’obertura de l’expedient per a 
l’elecció del Jutge de Pau titular.

Els senyors assistents es donen per assabentats de la proposta abans transcrita.

I no havent més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretaria accidental estenc aquesta acta.
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