RESOLUCIÓ PRESIDÈNCIA

En virtut de les atribucions legals vigents HE RESOLT:
1r.- Desestimar les al·legacions presentades pels representants legals dels treballadors de
l’empresa municipal de serveis, atès l’informe jurídic abans parcialment reproduït.
2n.- Admetre al procediment selectiu la següent aspirant:
MARIA DELS ANGELS VALLORI SERVERA

***5524**

3r.- El tribunal estarà compost per un president i un vocal nomenat per la direcció e
l’empresa i un altre vocal per la representació legal dels treballadors, pel que conformement
el disposat a l’article 42 del Conveni Col·lectiu de l’empresa municipal de serveis, Designar
membres del tribunal, amb la titulació i nivell adequat:
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En data de 8 de març de 2022 s’ha emès informe jurídic per la TAG del departament de
personal de l’Ajuntament de Pollença respecte les al·legacions que indica, entre d’altres, a
la seva part bastant:
“....Al respecte s’ha d’informar que la plaça convocada figura a la plantilla de l’empresa
municipal de serveis, aprovada pel Ple de la Corporació, en sessió de 21 de juny de 2021,
com a plaça de personal laboral.
Les places de direcció i/o eventuals han de venir definides, com a tal, als instruments de
gestió de personal: la plantilla, l’oferta d’ocupació pública, o la relació de llocs de treball, en
el cas de l’empresa municipal no disposa d’altre instrument apart de la plantilla.
Així mateix, s’ha d’informar que l’annex, al qual es va referència a les al·legacions, és el
relatiu a les titulacions acadèmiques dels llocs de treball de la plantilla, i a més falta la seva
actualització.
En cap cas només per la titulació, ni tan sols actualitzada amb la plantilla vigent, es pot
considerar un lloc de treball com a directiu, sinó que ha de figurar amb aquesta definició a la
plantilla.
En tot cas, el que es convoca és la cobertura temporal prevista a l’article 15 de l’Estatut de
Treballadors d’un lloc de treball previst a plantilla i dotat econòmicament.
No s’al·lega un incompliment concret de cap article del Conveni Col·lectiu, atès que la
referència a l’article 41 i l’Annex II no és d’aplicació a aquest cas.
El que informen desfavorablement els delegats sindicals és l’aplicació del Conveni a una
convocatòria d’un lloc temporal, que es suposa més garantista que la cobertura d’un lloc
directiu sense proves selectives.
Així mateix, aplicant de manera supletòria l’EBEP s’ha d’informar que s’ha complit amb
l’establert respecte donar trasllat de les Bases als delegats sindicals, s’ha de considerar
complimentat, d’acord amb el que consta a l’expedient, el tràmit de negociació prèvia amb
els sindicats.
Per tant, es pot continuar amb la tramitació corresponent.”

Número: 2022-0002 Data: 09/03/2022

Atès que en data de 3 de març de 2022 s’ha presentat informe dels representants legals
dels treballadors de l’empresa municipal.

DECRET

BARTOMEU CIFRE OCHOGAVIA (1 de 1)
President
Data Signatura: 09/03/2022
HASH: 1ec72ae68f9f52506602dfe1d21d5964

Finalitzat el termini per presentar les instàncies per participar en el procediment selectiu per
a la provisió temporal d’una plaça de tècnic d’administració general per a l’empresa
municipal de serveis.

1.- Francisca M. Adrover Cànaves, secretària de la Corporació, Funcionària amb habilitació
de carácter nacional, que actuarà com a presidenta
2.- Margarita Lacalle Pons-Estel, TAG, funcionària de carrera, que actuarà com a vocal
3.- Vocal designat per la representació legal dels treballadors
Suplents:
1.-Alberto Valicourt Genzor, Interventor de la Corporació, Funcionari amb habilitació de
carácter nacional que actuarà com a president
2.- Miquel Amengual Buades, enginyer municipal, funcionari de carrera, que actuarà com a
vocal
3.- Vocal designat per la representació legal dels treballadors
4t.- Fixar que la constitució del tribunal tendrà lloc el proper dia 11 de març de 2022, a la
Casa Consistorial, a les 9:00 hores.

6è.- Notificar aquesta resolució als representants legals de treballadors.

DECRET

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

EMSER 2002
CALVARI 2, POLLENÇA. 07460 (Illes Balears). Tel. 971534573. Fax:

Codi Validació: HNSMHW2PCAQ25MJ6QQ72E2N7K | Verificació: https://emser.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

5è.- Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de l’empresa municipal als efectes
corresponents

Número: 2022-0002 Data: 09/03/2022

I convocar a l’aspirant per a la realització de la fase d’oposició, al mateix lloc i en la data
de 21 de març de 2022, a les 10 hores.

