
Informe-proposta  que  emet  la  Tècnica  d'Administració  General  interina  en
relació a la modificació de l'article 17 del Conveni entre l'Ajuntament d'Inca i el
seu personal funcionari.

En data 26 de novembre de 2004, l'Ajuntament d'Inca en Ple va aprovar el «Conveni
entre el personal l'Ajuntament d'Inca i el seu personal funcionari», el qual regula en
l'article 17 la renovació del carnet de conduir, amb el següent contingut literal:

"Art. 17. Renovació del carnet de conduir

Per considerar-se imprescindible l'ús de carnet de conduir de les classes A-2 i B-2 per
al servei de vigilància en vehicles policials, l'Ajuntament abonarà el cost de la seva
renovació  als  membres  de  la  Policia  Local,  com també  als  xofers  a  partir  de  la
categoria B-2 si és necessari per al desenvolupament de les seves funcions».

VIST que les classes de carnet  de conduir,  en diverses ocasions,  són objecte de
modificació, i, en altres, fins i tot, és suprimeixen (un clar exemple d'això és que, per el
servei de vigilància en vehicles policials fins el 31 de desembre de 2015 era necessari
estar en disposició del carnet de   la classe  BTP; així com, l'actualització del carnet de
classe B-2, el qual ja no existeix).

Per aquest motiu,  la Mesa Negociadora de personal funcionari en data 6 d'abril de
2017 va considerar que s'havia de dur a terme una actualització del present article, per
tal d'adequar-se a les circumstàncies que, en cada moment, resultin d'aplicació, i en
conseqüència,  no  detallar  el  tipus  de  carnet  la  renovació  del  qual  seria  objecte
d'abonament per part de l'Ajuntament, sinó detallar que s'abonarà per al tipus de carnet
de conduir que sigui obligatori per a la realització de les funcions corresponents.

D'aquesta manera es modifica l'article 17 del Conveni entre l'Ajuntament d'Inca i el seu
personal funcionari, la redacció del qual seria la següent:

«Art. 17. Renovació del carnet de conduir

L'Ajuntament abonarà el cost de la renovació, una vegada presentats els justificants
corresponents,  als  membres de la  Policia  Local,  que resulti  imprescindible per als
serveis de vigilància en vehicles policials, així com també als xofers, si és necessari
per al desenvolupament de les seves funcions». 

Per tot això, la que subscriu emet informe favorable a la modificació de l'article 17 del
Conveni entre l'Ajuntament d'Inca i el seu personal funcionari i proposa l'adopció dels
següents acords: 

PRIMER.-  APROVAR la  modificació  de  l'article  17  del  Conveni  entre  l'Ajuntament
d'Inca i el seu personal funcionari en el sentit abans expressat. 
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SEGON.- COMUNICAR aquest acord als departaments afectats. 

Inca, 18 d'abril de 2017

La Tècnica d'Administració General interina

Margarida Mercè Bauzà Gual

PROPOSTA DE BATLIA

Vist l'anterior informe-proposta, el que subscriu l’assumeix i l'eleva a la consideració del
Ple de l'Ajuntament per a la seva aprovació en la primera sessió que tengui lloc.

Inca, 18 d'abril de 2017

El batle

Virgilio Moreno Sarrió

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA

Per la Comissió Informativa d'Hisenda a la sessió de dia 20 d'abril  de 2017 es va
acordar  dictaminar  favorablement  l'anterior  informe-proposta  i  elevar-lo  a  la
consideració del Ple ordinari de l'Ajuntament d'Inca en la primera sessió que tengui lloc.

Inca, 20 d'abril de 2017

El president de la Comissió  Informativa d'Hisenda

Àngel García Bonafé
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