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ACTA REUNIÓ MESA DE NEGOCIACIÓ
5 de novembre de 2008
13 hores. Y. Planta Edifici Administratiu.
D'acord amb el que regula la llei 9/1987 i 7/1990, així com l'artide 10.2 de l'Acord de
condicions de treball i del Conveni Col'lectiu del personal al servei de l' Ajuntament de
Mollet del Valles, la corporació i les organitzacions sindical s de l' Ajuntament es
reune ixen, a fi de tractar els temes que figuren en l' ordre del dia.
ssistents:
r CCOo: la Sra. Blanca Nacente i Enric Alonso
Per UGT: la Sra. Begoña Ballvé i el Sr. Francisco Javier Almendrote
Per la corporació, la Sra. Rosa Perez
Com assessor de la UGT el Sr. Juan Antonio Balmisa
Proposta d' Ordre del dia:

1.-Aprovació bases corresponents a la provisió per concurs de mobilitat
interadministrativa d'una pla~a d'agent de la policia municipal
2.- Aprovació de les bases corresponents al procés selectiu per a la provisió de
places de funcionaris de carrera adre~at al personal laboral flX
3.- Bases corresponents a la selecció mitjan~ant sistema de concurs lliure e quatre
places de tecnicla superior administració especial amb caracter de funcionarila de
carrera
4.- Pro posta modificació complement de diferents lIocs de treball
\

Com a qtiestió previa el representant de CCOO, recorda que la presencia d'assessors als
diferents organs ha de ser comunicada amb antel'lació
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La representant de la UGT comunica que alllarg de tot l'any assitiara per part de UGT
un assessor
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1.-Aprovació bases corresponents a la provisió per concurs de mobilitat
interadministrativa d'una pla~a d'agent de la policia municipal
La representant de la corporació informa que en aquestes bases hi siguin els
suggeriments que s'havien fet per part deIs membres del tribunal deIs últims processos
de selecció, s'ha eliminat en l'apartat de valoració de la formació "amb aprofitament",
ates que la major part d'institucions solament certifiquen l'assistencia pero na
l'aprofitament
S' aproven les bases

oo
'"

Plal;a Major, 1 - 08100 Mollet del Valles - Telefon 93 571 95 00 - Fax 93 571 9504
www.molletvalles.cat - ajuntament@molletvalles.cat

1

-

Y!!!f

V
~

Ajuntament
Mollet del Valles
de

2.- Aprovació de les bases corresponents al procés selectiu per a la provisió de
places de funcionans de carrera adre~at al personal laboral fIX
Es proposa per part del representant de CCOO que s'elimini la paraula "fix"
Es proposa per part de la representant de la UGT que s'aclareixi Paparició de la frase "a
excepció de les place s de subaltem" per tal d' eliminar-la si no correspon, i també que es
comprovi si és correcte el nivell de catala sol-licitat per a la playa de Cap de Colla i
Yigilant de medi ambient perque consideren que les places de comeses especials
requereixen un nivell A de catala. També proposa que s'elimini l'obligació per als
treballadors que presten serveis a l'Ajuntament d'acreditar aquests serveis a
,Ajuntament, ates que ja consten als respectius expedients
La representant de la corporació manifesta el seu acord amb eliminar la frase, pel que fa
al nivell de catala exigible una vegada comprovat es modificara en el sentit que
correspongui, i en quan a Pacreditació deIs serveis prestats al propi ajuntament, es igual
que en tots el processos selectius, es el departament d' organització i recursos humans
qui certifica directament els anys de servei prestats
S' aproven les bases proposades
3.- Bases corresponents a la selecció mitjan~ant sistema de concurs Iliure de quatre
places de tecnic/a superior administració especial amb caracter de funcionari/a de
carrera
La representant de CCOO pregunta si aquestes bases corresponent alllocs de treball de
caps de departament.
La representant de la corporació manifesta que si, pero que la proposta actual a
diferencia de l'anterior separa lloc i playa, que primer es fa la selecció i despres es fara
l'adscripció allloc de treball, tal i comja s' esta fent en les últimes convocatories
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La representant de CCOO continua manifestant que en primer lloc les bases d'aquests
llocs de treball van estar negociades en una mesa, i no es corresponent a les que avui es
presenten, per tant s'ha de publicar les bases aprovades, perque no solament van ser
aprovades sinó que son les que coincideixen amb el Reglament aprovat pel PIe de la
corporació. En segon lloc si les places son d'administració especial les bases han de ser
de lloc i playa perque no s'accedeix a una playa generica com seria el cas de
l' Administració general , sinó a una playa i a un lloc de treball que requereix una
titulació determinada. La convocatoria d'una pla9a d'administració especial s'ha de fer
l' accés i la provisió en un mateix acte
Per altre part l' oferta publica d'ocupació recull aquestes places com a concurs de merits
i capacitats, i si les bases es publiquen d'aquesta manera caldria modificar-la. A més, si
l' accés es fes per concurs oposició hi mancaria el temari específic i no procediria la
memoria.
En definitiva no estem d'acord amb aquesta proposta de bases perque hi ha uns pactes
en aquesta Mesa que s'ha de respectar i les bases corresponents a aquest procés selectiu
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ja estan negociades i aprovades i s'ajusten tan a la legislació vigent com al nostre
Reglament d'accés, seleccíó, provisió aprovat pel PIe.
La representant de la UGT manifesta que totes les bases s'han d'ajustar al Reglament de
selecció de l' Ajuntament, i si aquest Reglament no serveix per donar cobertura a la
provisió de lIoes de treball de l' Ajuntament, potser cal plantejar una modificació del
mateix o la seva derogació i, en tot cas, que les places s'adaptin al contingut de
l'esmentat Reglament. També es manifesten d'acord amb les observacions fetes per
CCOO respecte a que cal modificar l'Oferta pública i respecte a que en places
d'administració especial no es pot separar lIoc de treball i pla<;a.
També demanen que es facin bases separades per cadascuna de les places que es
contenen en les bases proposades en aquesta Mesa, per tant aquestes bases no s'ajusten
al reglament i manifestem el desacord.
4.- Proposta modifieaeió eomplement de diferents lIoes de treball
La representant de la corporació informa del contingut de la proposta que es presenta en
aquesta mesa de negociació
La corporació proposa d'acord amb el que estableix l'article 12 complement iii)
autoregulació horaria, la revisió a l'al<;a d'aquest complement corresponent als llocs de
trebalI de capd'oficina d'habitatge i cap d'oficina informatica i comunicacions.
En el primer cas el motiu d'aquesta proposta és que es tracta d'un servei a la ciutadania
amb unes determinades característiques que comporta una atenció directa al públic en
horaris diferents, que si bé no es tracta d' augmentar les hores anual s del personal si que
fan que la fluctuació horaria sigui més amplia i per tant el 1I0c de trebaIl de cap
d'oficina d'habitatge, actualment és A2- 22- 36 - 5% i es proposa A2- 22- 36 - 9%
En el cas del departament d'informatica els estudis per a la implantació de les
tecnologies de la informació, així com la redacció i seguiment de projectes en
cooperació amb altres administracions fa que es requereixi també una major fluctuació
horaria, i per tant es proposa des de la corporació la revisió a l'al<;a de l'autoregulació
corresponent allloc de trebaIl de Cap d'oficina informatica i comunicacions, actualment
es de A2-25 -36 -5% i es proposa A2- 25 -36- 13%
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La segona proposta que es planteja és la modificació del complement de destinació i
complement específic dellloc de trebalI de Tecnic/a de serveis de qualitat ambiental,
adscrit al departament d'Obres, serveis i Transports, es proposa tal i com s'ha constatat
per a les funcions i les responsabilitat que ellloc de trebaIl comporta que hauria de tenir
el mateix niveIl i complements que ellloc de trebaIl de tecnic/a medi ambient, adscrit al
mateix departament , per tant la proposta seria Tecnic/a de serveis de qualitat ambiental
i Grup Classificació A2 -CD21, CE-30 - 3%
La representant de la UGT manifesta que no entrara a valorar els lIocs on s'aplicaria la
modificació i els motius pels quals es fa la modificació, sinó que expressa el seu
desacord amb que es produeixi una modificacíó en aquests moment ates que estem
enmig del procés de negociació de la modificació global de la RL T, i que en la fase
actual ens trobem en la fase de valoració de Ilocs de trebaIl, i on s'ha previst la
negociació del concepte de l'autoregulació. Per tant, no és de rebut que ara es facin

Pla<;aMajar, 1 - 08100 Mallet del Valles - Telefan 93 571 95 00 - Fax 93 571 95 04
www.malletvalles.cat - ajuntament@molletvalles,cat

3

-

~

-V
~

Ajuntament
Mollet del Valles
de

modificacions en uns llocs determinats, sobretot tenint en compte que hi ha molts més
llocs en que ealdria revisar urgentment aquest eoneepte de l'autoregulació. Reiteren el
seu desacord amb la proposta, demanen que es deixi sense efecte aquesta mesura i que
s'agiliti el procés de negociació de la RL T.
Respecte la modificació de complement de destí d'una de les places manifesten que si
es tracta de subsanar un error no hi ha cap inconvenient en que s'arregli, pero no
correspon fer més modificacions fora de la Mesa de negociació de la modificació global
de laRLT.
El representant de CCOO manifesta que no és el moment de procedir a la revisió de
l'autoregulació, ja que aquest és un deIs complements que de manera específica s'ha de
revisar en tots els llocs de treball i en el mare del proeés que esta en aquests moment
endegat de valoració.

Pel que fa a la modificació del eomplement de destí del lloc de tecnic de serveis de
qualitat ambiental, CCOO manifesta que en el seu moment va presentar un recurS de
reposició respecte a l'adscripció realitzada, i per tant, si aquesta mesura te la intenció de
respondre al recurs caldria aplicar-la als tres tecnics de medi ambient que actualment
existeixen a la plantilla ..
La representant de la corporació manifesta el seu acord en que tots siguin classificats
com a A2 -CD2l, CE-30 - 5%
En finalitzar, la representant de l'empresa informa que respecte la negociació de la
modificació global de la RLT, la recollida d'aportacions que els treballadors/res han fet
arribar a la gerencia de serveis generals de les seves fitxes de funcions finalitzanl el dia
l7 de novembre i es lliurara copia als sindicats i a la Diputació de Barcelona perque
finalitzi la valoració deIs llocs de treball, la qual retornara a la Mesa per ser negociada.
La Diputació de Barcelona fara el retorn amb la maxima urgencia possible.
Sense més assumptes a tractar s' aixeca la sessió essent les l5hores

Mollet del Valles 5 de novembre de 2008

Per la corporació

PerUGT
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