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ACTA REUNIÓ MESA DE NEGOCIACIÓ
Dia 14 de gener de 2009
5'. Planta Edifici Administratiu.
D'acord amb~el que regula la llei 9/1987 i 7/1990, així com l'articlelO.2
de l'Acord de
condiéionsdetteba111GerConveni
CoHectiu del personal al serveidet'-Ajl.lIdalIltmL.lieMollet
del Valles, la corporació i les organitzacions sindicals de l' Ajuntament es reuneixen, a fi de
tractar els temes que figuren en l'ordre del dia.
Assistents:
Per la corporació:

Sra. Rosa Perez i Vallverdú

Per la part social,
CCoo: Sra. Blanca Nacente i Sr. Enric Alonso (titulars)
UGT: Sra. Begoña Ballvé (titular) i Sr. Joan Chiquero (assessor)

Proposta d'Ordre del dia:
1.- Modificació 1/2009 de la Plantilla i la Relació de llocs de treball del personal al servei
de l'ajuntament

La representant de la Corporació informa respecte a la proposta de modificació de la relació de
llocs de treball i plantilla, i fa ellliurament de la fitxa de funcions corresponents al nou lloc de
treball, el qual es proposa crear.
La playa i lloc de treball esta adscrita al departament d'Organització i Recursos Humans, es una
playa d'administratiulva, administració general, grup C-l i un lloc de treball de cap d'oficina de
gestió de nomines i control pressupostari, C-l CD22 CE32- 3%
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La necessitat d'aquesta playa i aquest lloc detreball ve motivada, perque es necessari que de
manera regular es disposi de dades estadistiques que permetin elaborar en posterioritat estudis
que ens ajudin a realitzar una gestió més eficay al departament d'organització i recursos humans
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La repres~~tant de la UGT posa ~e ~anifestque,
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en laproposta
reumo dedelacreació
Mesa dedeNegoClaClOcorresponent
al Pressupost
la UGT Ja vam
presentar
una
més places en l'organització,
arran de2009
les necessÍtats
detectades
en
seu de Mesa de Negociació de la modificació global de la Relació de LIocs de Treball, entre
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humans. Al respecte, demana SI es tmdran en conslderaclO la resta de necessltats detectades en
un futuro
elles places d'administratiu per.a di~erents departa~ents,.~ntre ells el d'Org~ització i recursos
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tot i estant d'acord amb la cre~ció d'ocupació,

Clrcumstancles
d'autorregulaclO
També
~oHicitaquequedetermmen
es diguin elels3%cmeris
que s'~

en
aquesta
playa que
crea. les
Es
tingut
en comple
per esvalorar
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demostra que cal negociar la definició del concepte i els criteris per determinar els percentatges

a.

moment, i no basar-ho com fins ara en l'aplicació unilateral per part de l'empresa
negociar ni justificar com s'arriba als percentatges escollits.
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sense

en tots els llocs de treball, així com els criteris per a la modificació del percentatge en qualsevol
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El representant de CCOO manifesta que una vegada més es demostra que es va aprovar un
organigrama sense que aquest reflectís les veritables necessitats organitzatives, des de la seva
aprovació sistematicament la propia organització esta modificant-Io o no aplicant-ho.
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Pel que fa a la creació de lIocs de trebalI des de CCOO sempre s'estara a favor més enlla del que
s'ha dit a l'inici de la intervenció respecte al desgavelI de l'organigrama

La part social esta d'acord amb la pro posta tenint en compte el manifestat

Sense més assumptes a tractar s'aixeca lasessió a les 13,30 h.

MolIet del Valles, 14 de gener de 2009

Per la part social
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