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ACTA REUNIÓ MESA DE NEGOCIACIÓ
Día 22 d'abril de 2009 a les 9:30 hores.
9a Planta Edífiei Administratiu

l'

~I

D'acord amb el que regula l'article 10.2 del vígent Acord de condicions de treball per al personal al servei
de l'Ajuntament de Mollet del Valles, la representació de la corporació i les organitzaeions que formen
part de la Mesa General de Negociació es reuneixen a fi de tractar els temes que figuren a l'ordre del dia.

Assistents:
En representació de la Corporació:
Sr. Valentín Gómez

Per la part social:
Sr. Enric Alonso i Sra. Blanca Nacente per CCOO
Sra. Begoña Ballvé per UGT

Ordre del dia:
1-

Modificació 3/2009 de lá plantilla
l' Ajuntatnent.

i relaeió de llocs de treball del personal

al servei de

!
f

. L:representacióde
lacorp_oraCÍó informa aJa representació sindical deLcontingut .de la mo.díficació de
plantilla y RLLT que es proposa al PIe a la propera sessió d'aquest mes d'abril.
Aquesta modificació és la segiient:

PLANTILLA
Playa que es crea:
Núm. de places: 1
Denominaeió: Arquiteete-a teenic-a
Escala: Administració Especial
Subeseala: tecnica
Grup: A2
Efeetes: 01.05.09

RELACIO DE LLOCS DE TREBALL
Lloc de Treball que es crea:
Número de llocs: 1
Denominació del Lloe: Coordinador-a de projeetes
Lloe Tipus: Teeme mig, Grup A2 CD 26, CE-44 7% d'autoregulació
Enquadrament Orgilnic: Gerencia de Serveis Territorials
Efeetes: 01.05.09
Fitxa de funeions núm. 245
Els representants de CCOO manifesta la seva disconformitat amb la metodologia emparada i el eontingut
de la proposta de modificació presentada.
La representació
presentada.

sindical de la UGT manifesta la seva conformitat amb la proposta de modificació

Sense que s'arribi a cap acord entre la Corporació i la part social i sense cap més temes que tractar,
s 'aixeca la reunió a les 10:30 hores.
Mollet del Valles, 22 d'abril de 2009

Per la corporació,

Per la par social,

Valentín Gómez

EmicAlonso

Blanca Nacente

Begoña Ballvé

