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Ple Municipal 06/09/2018
Intervenció del cap del grup Quim Fernàndez en la proposta de modificació de la relació
de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró de l’any 2018

Els anuncio que el nostre grup votarà afirmativament en aquest punt.
No podem negar al personal municipal el que és seu, el que tenen reconegut i merescut.
Però no podem passar per alt que la modificació de llocs de treball que hauríem de tenir
davant, de fa mesos, no és aquesta.
Millor dit, no és només aquesta.
La modificació de RLLT que vostès haurien de portar al Ple és la que es deriva dels seus
canvis organitzatius.
Els hi he de recordar que el passat 14 de novembre van crear, per decret, les següents
direccions:




Direcció Servei d’Urbanisme
Direcció Serveis d’Innovació i Qualitat
Direcció de Polítiques de Benestar Social

Les dues primeres es van cobrir, en aquell mateix moment, amb personal de la casa en
comissió de serveis mantenint-los la retribució que tenien en aquell moment. És a dir, les
persones designades van assumir una responsabilitat que no tenen reconeguda i per la
que no reben la corresponent compensació econòmica. A no ser que els hi estiguin fent
alguna gratificació de la qual no ens hagin informat, fet que no seria digne d’un govern
que parla de transparència i bon govern, i que agreujaria la situació.
Així mateix van crear un lloc d’adjunt/a a la nova àrea resultat d’unificar les d’Acció Social
i Serveis Personals que no existeix a la RLLT i també van donar noves responsabilitats a
alguns/es caps d’àrea, responsabilitats que no queden reflectides en la corresponent fitxa
del seu lloc de treball.
Per altra banda, i sense tenir aprovat encara un nou Pla de Comunicació, s’ha traslladat
un tècnic de Cultura al Servei de Comunicació, fent tasques de periodista, en un lloc
encara no inclòs a la RLLT.
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També podríem parlar del PE M2022, aprovat podríem d’amagat, sense ni tan sols donarne compte en aquest Ple, que preveu nous llocs de treball que encara no tenim
constància que figurin a la RLLT.
Igualment la Policia Local necessita de noves places, a més de les noves incorporacions de
personal a Serveis i Direccions que s’han produït sense un lloc específic correctament
definit on adscriure’ls.
No hem pretès ser exhaustiu i segurament tampoc tenim tota la informació per ser-ho,
però tenim l’obligació de denunciar que ja fa 10 mesos que van aplicar una nova
organització amb el desacord de tots els grups del Consistori i, quan només queden nou
mesos per a les properes eleccions municipals, encara no han regularitzat la situació.
El moment per fer-ho hauria estat quan, amb el pressupost del 2018, es va aprovar la
Plantilla, ens ho portaran amb el pressupost pel 2019 o tampoc ho faran?
En tot cas, els hi demano formalment i m’agradaria que així constés a l’acta de la sessió,
un informe de la Direcció de Recursos Humans de quines són les modificacions de llocs de
treball que la SEVA ORGANITZACIÓ i les necessitats de l’Ajuntament requereixen i també
el calendari per a la seva preceptiva aprovació pel Ple Municipal.
Així mateix, els hi demanem un llistat dels llocs de treball que es troben vacants i
d’aquells que s’han cobert mitjançant una adscripció provisional o qualsevol altre forma
que no sigui el corresponent concurs, fent-hi constar la data d’incorporació en aquest lloc.

