
CONVOCATÒRIA PLE

Per ordre del batle us convoc a la sessió ordinària del Ple, per a tractar els assumptes que a continuació
s’exposen, donada l’obligació legal que us assisteix com a regidor/a d’aquesta corporació, la qual tindrà lloc
dijous 5 de setembre de 2019, a les 18.30 h, en primera convocatòria,  i  una hora després en segona
convocatòria, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació  de  l’acta  de  la  sessió constitutiva  de  data  15  de  juny  de  2019,  de  l’acta  de  la  sessió
extraordinària d’organització del Ple de data 8 de juliol de 2019 i de l’acta de la sessió ordinària de data 13
d’agost de 2019

2. Aprovació del calendari de festes locals per l’any 2020, rectificant l’errada de fet existent a l’acord del Ple
adoptat a la sessió plenària de data 13 d’agost de 2019

3. Aprovació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima de Selva (PAESC)

4. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
i l’Ajuntament de Selva, en matèria d’administració electrònica per dissenyar el pla operatiu d’implantació
d’una plataforma informàtica de gestió policial

5. Aprovació dels següents acords, entorn a la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament
de Selva:

PRIMER: Substituir aquests acords pels adoptats pel Ple a la sessió ordinària de 16 d’abril de 2019, atès
l’errada aritmètica respecte als complements específics antics, sobre els quals es calcularen els nous.

SEGON:  Aprovar  la  modificació  de  la  RLLT  d’acord  amb  el  contingut  de  l’annex  I  amb  l’organigrama
organitzatiu  del  personal  de la corporació;  de l’annex II  amb les  taules dels  vells  i  nous complements
específics i la calendarització de pagament del nou, i de l’annex III amb les fitxes de cada lloc de feina.

TERCER: Aprovar la modificació de la RLLT amb efectes des del dia 1 de gener de 2019, pel que fa a
l’abonament de retribucions.

QUART: Adquirir el compromís per part de la corporació d’incloure als pressuposts dels anys 2020, 2021,
2022 i 2023, els crèdits suficients per fer front al  pagament de les pujades marcades a la proposta de
calendarització, sense que s’exclogui la possibilitat d’accelerar el procés d'homogeneïtzació en el cas d’un
canvi en el context de limitacions a la despesa ni de l’aplicació d’altres millores retributives que es derivin de
futures negociacions, com podria ser l’aplicació del reconeixement de la carrera professional.

CINQUÈ: Publicar aquests acords al BOIB i remetre còpia als organismes que corresponguin, en el termini de
30 dies, substituint-se pels publicats al BOIB núm. 61 de 4 de maig de 2019.

6. Aprovació dels següents acords, entorn a l’expedient de resolució del contracte de concessió del servei
bar-cafeteria del Poliesportiu Ses Comes:

Primer.-  Declarar  extingit  el  contracte  de  concessió  del  servei  bar-cafeteria  del  Poliesportiu  Ses  Comes
adjudicat en data 19 d’abril de 1999 al Sr. Pedro Ruiz Martínez, atès que la seva duració va finalitzar en data
de 22 d’abril de 2019, sense que pugui resoldre’s el contracte d’acord amb el dictamen núm. 88/2019 del
Consell Consultiu.



Segon.- Liquidar el contracte amb l’exigència de responsabilitats si n’hi hagués.

7.  Aprovar la suspensió de les obres amb efectes de dia 02/09/2019, referents al contracte administratiu
d’obra adjudicat i formalitzat amb l’empresa VITRAC OBRA PUBLICA SL, atès l’acord d’inici de l’expedient de
modificació del contracte (Projecte) adoptat pel Ple a la sessió ordinària de data 13 d’agost de 2019

Control dels òrgans de govern:

8. Donar compte dels Decrets de batlia

9. Donar compte de les actuacions i situació entorn a la construcció de la nova escola de Caimari

10. Informacions de batlia          

11. Precs i preguntes

Selva, 2 de setembre de 2019
La secretària interventora
Maria Magdalena Vicens Pons
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