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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT D'INCA

7932 Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 6/2016 per transferència de crèdit

Virgilio Moreno Sarrió, Batle-President de l'Ajuntament d'Inca, fa públic que el Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 30 de juny de 2016, va
acordar:

"Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pel representant de CCOO en base a tot allò exposat.

Segon.- Aprovar definitivament la modificació de crèdit núm. 6/2016 i la modificació de la plantilla del personal funcionari i el seu annex
econòmic.

Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l’aprovació definitiva d’ambdues modificacions."

De conformitat i  en compliment del que disposa l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text
Refós de la llei reguladora de les hisendes locals, es publica a continuació la modificació realitzada a nivell d’aplicació pressupostària.

Transferència de crèdit

  Baixes en Aplicacions de Despeses

Partida Descripció Crèdit inicial Import modificació (€) Crèdit definitiu (€)

920.22761
Administració general Ordinari no

inventariable.
125.000,00 31.371,78 93.789,04

TOTAL 125.000,00 31.371,78 93.789,04

Altes en el Pressupost de despeses

Partida Descripció Crèdit inicial Import modificació (€) Crèdit definitiu (€)

151.12000
Urbanisme: planejament, gestió, execució, i

disciplina urbanística. Retribucions bàsiques A1.
44.472,66 9.903,38 54.376,04

151.12100
Urbanisme: planejament, gestió, execució, i
disciplina urbanística. Complement de destí.

97092,52 5.044,38 102.136,90

151.12101
Urbanisme: planejament, gestió, execució, i

disciplina urbanística. Complement específic.
167.690,81 9.902,10 177.592,91

151.12103
Urbanisme: planejament, gestió, execució, i
disciplina urbanística. Altres complements.

18.795,82 1.015,44 19.811,26

151.16000
Urbanisme: planejament, gestió, execució, i

disciplina urbanística. Seguretat Social.
142.785,94 5.506,68 148.292,62

TOTAL 470.837,75 31.371,78 502.209,53

 

Aprovació definitiva de la modificació de la plantilla del personal funcionari i dels seus annexos econòmics

D’acord amb el que disposa l’article 126.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de les
disposicions vigents en matèria de Règim Local, se publica a continuació la modificació de la plantilla del personal funcionari i dels seus
annexos econòmics, amb els següents termes:

PRIMER.- 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.- Modificació de la relació i valoració de llocs de treball del personal funcionari de l’Ajuntament d’Inca en el següent sentit:
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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. 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:                       A

Escala:                   Administració especial

Subescala:            Tècnica

Classe:                   Superior

Laborals:               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:

TERCER. 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).

 

Inca, 4 de juliol de 2016
 

El Batle-President
Virgilio Moreno Sarrió
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