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Assumpte: proposta de nomenament d’un arquitecte tècnic per a l’àrea d’Obres
Pròpies i d’Urbanisme per substituir la baixa per renuncia d’Arquitecte Tècnic
Bonaventura Fuster.
Amb relació a la proposta del regidor d’Obres Pròpies i Urbanisme, de 27 de desembre
de 2018, de nomenament interí d’un arquitecte tècnic (codi plaça 3110), per substituir la
baixa per renuncia de l’Arquitecte Tècnic Bonaventura Fuster, s’informa el següent:
Primer.- L’article 19.10.Dos de la Llei 6/2018, de 4 de juliol, de Pressupostos Generals
de l’Estat per a 2018 (PGE), prohibeix “la contractació o nomenament de personal
temporal, així com el nomenament de personal estatutari temporal i de funcionaris
interins, excepte en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables”.
Segon.- L’esmentada proposta s’empara en el fet d’existència de vacant per absència del
seu titular i pressupostada reglamentàriament, així com l'acumulació de procediments en
tramitació a l'àrea d'Urbanisme i Obres Públiques, que fa necessari el nomenament d’un
arquitecte tècnic per impulsar els projectes d’obres i la gestió administrativa del
departament. La proposta manifesta clarament que aquestes funcions són urgents i
inajornables.
Tercer.- L’article 10.1.b) de la Llei 5/2015, de 30 d’octubre, del Text Refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, preveu el nomenament de funcionaris interins per
substitució transitòria dels titulars de les places. En aquest sentit, l’article 15.2 de la Llei
3/2007, de 27 de març, de Funció Pública de la CAIB preveu la possibilitat de
nomenament de personal funcionari interí per “afrontar necessitats urgents,
extraordinàries i circumstancials d’increment d’activitat”.
Quart.- Per resolució de batlia núm.327, de 5 de març de 2019, es va constituir una
borsa de treball d’arquitectes tècnics-aparelladors, la qual hauria de servir per nomenar
a l’eventual candidat com a funcionari interí.
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Per tot això s’informa favorablement la proposta de nomenament d’un funcionari interí,
arquitecte tècnic-aparellador de l’Escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica
Mitjà, grup A2, presentada per l’Àrea d’Obres Pròpies i Urbanisme, sempre que la
batlia declari aquestes funcions urgents i inajornables.

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web
Codi Segur
de Validació
SEGELL
AJUNTAME

65be03caa3eb4e79a1a63732f349eb94001

Url de validació
NT ALCUDIA

https://sac.alcudia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

