DOCUMENT 3
ACORD D’IMPLEMENTACIÓ I POSTA EN MARXA DE LA VALORACIÓ
DE LLOCS DE TREBALL.

Desprès de l’anàlisi i valoració de la situació d’incertesa creada en relació a la posta
en marxa de l’acompliment del preacord realitzat en el mes de gener de 2001, amb
les organitzacions sindicañls.
Tenint en compte la complementació d’aquells acords amb la proposta presentada
per la Corporació en relació al col·lectiu de la policia Municipal, a fi de donar
resposta a la situació extraordinaria en la que ens trobem.
En la necessitat de cercar formes i plaços per fer viable la proposta global de
catàleg de llocs de treball.
Amb la clara i definida voluntat de fer possible la implementació d’aquesta
proposta, les organitzacions sindicals i la Corporació arriben als següents acords:
1.

L’abast del catàleg de llocs de treball, pel que fa al seu contingut,
abarcarà els acords signats el dia 15 de gener de 2001, com a text de
precatàleg; la proposta global presentada i acordada pel que fa al
col.lectiu de la Policia Municipal, així com els acords arribats a la sessió
del dia d’avui, i que fa referència a modificacions dels Complements de
destí 13 a 14, en grup D, i de 12 a 13 en grup E, a més de l’increment,
també del complement de destí, dels Caps de Colla de 16 a 18, dels
Auxiliars administratius D2, de 14 a 15; dels auxiliars de jardineria de 7
a 9; del 12 a 13 en el Conductor/Maquinista i telefonista, dintre del
grup D.
Tot això, determina la Taula de llocs Tipus, que s’annexa com a anex 1.
Pel que fa al resultat global de la proposta, a efectes retributius, en
relació a la globalitat de llocs de treball de l’organització, és el que es
recull com a annex 2.

2.

L’actuació implementadora d’aquests acords, es portarà a terme atenent
al següent calendari:

A)
-

Ple del mes de Febrer de 2002: Requalificació de llocs de
treball, de:
Col·lectiu de brigades i neteja.
Col·lectiu de Policia Municipal.
Col·lectiu de Subalterns.
A més d’aquelles actuacions, en la línia d’amortització,
creació i assimilació de llocs, derivat de la nova configuració
plantejada
B)

Ple del mes d’abril de 2002: Requalificació de llocs de
treball, de:

-

Col·lectiu d’Administració. Personal Administratiu: Caps
d’Oficina C, Administratius i Auxiliars Administratius.
A més d’aquelles actuacions, en la línia d’amortització,
creació i assimilació,
derivat de la nova configuració
plantejada
C)

-

-

3.

Ple del mes de juliol de 2002: Requalificació de llocs de
treball, de:
Col·lectiu d’Administració. Personal tècnic: Auxiliars tècnics,
tècnic mig, Caps d’Oficina B, Caps d’Oficina A, Caps de
Secció A.
A més d’aquelles actuacions, en la línia d’amortització,
creació i assimilació de llocs, derivat de la nova configuració
plantejada

Aquestes actuacions, comportarien, segons s’escaigui:
- Canvi de la denominació del lloc de treball, d’acord amb la proposta.
- Aprovació de les fitxes descriptives dels llocs de treball.
- Adaptació de les retribucions, siguin a nivell d’increment o CPT, en
base als plantejaments de la proposta, d’acord amb la Taula de llocs
tipus i situació personal.

4.
L’aplicació dels conceptes retributius, en cas de que signifiquin
increments, seran efectius en tota la seva extensió i contingut a partir del
moment de la seva aprovació. Amb tot, es cercarà el sistema de compensació
adient, a fi i efecte que, en valor econòmic, la nova situació es derivi amb efectes
del dia 1 de gener de 2002.
En aquells casos, que es doni amb persones que tinguin, en l’actualitat,
Complement Personal Transitori, aquest increment en part o en la seva totalitat,
anirà, en primer lloc, a absorbir aquest CPT.
En els casos que aquesta actuació, signifiqui una disminució de les retribucions
actuals, aquesta diferència li quedarà com a concepte de CPT (Complement
Personal Transitori), que es sumarà, si s’escau, al que tingui actualment, i en el
seu conjunt s’anirà absorbint progressivament, lligat a qualsevol increment
retributiu general o particular que es pugui produir.
5.
S’acorda, igualment, iniciar el procés de funcionalització del personal
laboral, portant aquest procés i les seves bases al Ple del mes de Maig, i fent els
processos selectius adequats a cada lloc, al llarg dels mesos de setembre, octubre
i novembre.
6.
S’aprova, igualment, pel que fa al tema que relaciona el concepte
d’autoregulació i compatibilitat que, en la recerca d’un equilibri entre el dret
individual a sol·licitar
l’exercici de la compatibilitat atenent a la normativa
vigent, i el manteniment de l’assignació d’horari autoregulat a determinats llocs
de treball per criteris organitzatius, les resolucions a les demandes de
compatibilitat que, en base a la determinació de competències hauran de ser
resoltes pel Ple Municipal respondran, en cas de que sigui afirmativa la

concessió, a la situació en que es queda, si s’escau, en relació al complement
econòmic derivat de l’autorregulació.
L’aplicabilitat d’aquests criteris seran traslladats, a les situacions actuals i
futures.
7.
Igualment, s’aprova que abans de cada Ple dels mencionats, es revisarà
els texts dels acords que es portin per a la seva resolució.

Mollet del Vallès, 12 de febrer de 2002.

