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El cost de la plantilla de l’any 2017 

puja a 8.772.808,64 €, i suposa un 

34,75% del total de la despesa 

municipal. El percentatge sobre el 

total del pressupost, clarament 

inferior al de l’any 2016 que es va 

situar en el 39,46%, i molt lluny del 

2015, que va arribar al 43,89%, és el 

resultat combinat de l’estancament de l’oferta pública i de les actualitzacions 

retributives del personal de l’ajuntament imposat pel govern espanyol, amb un volum 

d’inversions creixent per part del consistori. Fins ara, la pràctica pressupostària dels 

ajuntaments ha situat, en una forquilla del 40 al 42%, l’impacte de les despeses de 

personal, sobre el total. En espera del que disposin els Pressupostos Generals de 

l’Estat i les seves normes d’acompanyament, es contempla, de manera preventiva, en 

el nostre pressupost un 1% d’augment de les retribucions. 

La plantilla del 2017 no aporta grans novetats. Només la redistribució de crèdits, com ara una menor 

cotització a la seguretat social, derivada de situacions de jubilació, passa a augmentar la dotació per 

nodrir determinades convocatòries d’auxiliar administratiu/va i de serveis, reforçant així departaments 

com Ensenyament, Alcaldia, Recursos Humans, Museu, un/a arquitecte/a Tècnic/a, i dues places 

d’oficial de brigada, pel que fa a Territori; una vetlladora i l’augment de jornada d’una educadora a 

l’Escola Bressol, i diferències retributives, producte de determinats processos selectius de caràcter 

intern, a la biblioteca i a la Policia Local,  on s’ha cobert una plaça de sergent. Una acció positiva és la 

previsió que un educador i una treballadora social deixin d’estar sotmesos a l’interrogant de la 

contractació anual, condicionada a programes,  i passin a ocupar interinament els seus llocs de treball. 

En definitiva, un capítol 1 de continuïtat a l’espera d’una valoració de llocs de treball que ha d’ordenar 

funcions i retribucions, d’acord amb l’organigrama aprovat per l’ajuntament el mes d’abril, l’aplicació 

del qual exigirà modificacions pressupostàries. Una valoració de llocs de treball que, per altra banda, no 

s’ha d’entendre com un instrument per recuperar, en termes generals, la pèrdua del poder adquisitiu 

dels darrers anys, únicament suavitzat pels acords producte de la negociació col·lectiva,  atès l’imperatiu 

legal actual que restringeix la seva aplicació a supòsits singulars. 
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L’ajuntament ha anunciat als sindicats que l’any 2017 

s’incorporaran vint-i-una persones de plans 

d’ocupació seguint una convocatòria del SOC. Es 

tracta de la incorporació de vuit perceptors de PIRMI, 

i dotze que han acabat la prestació d’atur; també es 

contractarà un titulat/da universitari/ària per 

gestionar els plans. D’aquells/es que han finalitzat la 

prestació, es seleccionaran 4 auxiliars 

administratius/ves, 4  de personal brigada i 4 auxiliars 

de serveis, mentre que els procedents de PIRMI seran 4 auxiliars de serveis i 4 agents cívics. 

Ens satisfà comprovar que s’han considerat parcialment algunes de les reivindicacions sindicals, 

adreçant fonamentalment aquestes convocatòries a perfils professionals no qualificats (desestimant 

l’ingrés de personal qualificat amb retribucions ridícules). Per altra banda, també s’actua litzen els salaris 

que es percebran, a raó de 1.000 euros mensuals per catorze pagues. 

 

 

 

 

Segons es desprèn de la reunió de la Mesa General de 

Negociació del passat 16 de novembre, l’ajuntament 

aposta per un model de brigada basat en la desaparició 

de les especialitats (obres, pintura, electricitat….) per 

un model de brigada polivalent, de serveis de perfil 

inferior, però de resposta immediata a necessitats no 

complexes. Els treballs més especialitzats es 

contractarien externament, i inicialment, continuaria 

separada la brigada d’obres i serveis i la de jardineria. 

La raó que addueix l’ajuntament, és que no li resol el problema disposar d’un nombre reduït 

d’especialistes en un ofici determinat, que no puguin donar resposta a les moltes necessitats d’un 

municipi com Premià de Mar. 

Aquesta concepció, però, xoca amb les característiques de les proves selectives per proveir llocs d’oficial 

a la brigada d’obres i serveis,  celebrades recentment, en les quals s’han demanat coneixements 

especialitzats de l’ofici de paleta. 

UN MODEL DE BRIGADA CONTRADICTORI  
 L’ajuntament vol una brigada amb operaris multioficis però 

selecciona especialistes 

 

VINT-I-UN PLANS D’OCUPACIÓ MÉS PEL 2017 
 Es tracta de perfils professionals, majoritàriament no qualificats,  

i les condicions econòmiques milloren 
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El passat 31 d’octubre es va reunir l’empresa 

MERS, Recursos Humans, i representants 

sindicals. Es va arribar a l’acord que l’ajuntament 

prepararia abans de final d’any un organigrama 

de llocs de treball i facilitaria les fitxes pel seu 

estudi. La comissió tècnica formada per les 

mateixes parts representades en la reunió, 

iniciarà els seus treballs el 13 de gener i es 

perllongarà tot el mes de febrer, celebrant sessions de treball setmanals que ocuparan tota la jornada i 

s’utilitzarà per l’estudi la darrera versió del manual de valoracions de la Diputació de Barcelona. Com a 

representants de CCOO en la comissió tècnica hi assistirà el nostre secretari general Llorenç Barraca, 

amb l’assessorament del company del sindicat Gabriel Tinoco. 

Cal tenir en compte que el que es valorarà són els llocs de treball, mai les persones que l’ocupen. Per 

una correcta valoració és molt important que les fitxes reflecteixin clarament quines són les funcions i 

responsabilitats  de cada lloc de treball, doncs, aquesta valoració s’ha d’efectuar en gran part d’acord 

amb el contingut d’aquestes. 

Recordeu que, en una primera fase, s’ha acordat que tots els caps han de posar en comú el contingut de 

la fitxa amb la persona que ocupa el corresponent lloc de treball. 

Us demanaríem que, qualsevol discrepància que tingueu amb el contingut de la fitxa, ens ho féssiu saber 

a través de la bústia del comitè unitari. 

 

 

LA COMISSIÓ TÈCNICA DE LA VALORACIÓ 
ES REUNIRÀ ELS MESOS DE GENER I  FEBRER  
 Actualment ens trobem en la fase prèvia de contrast de les fitxes entre 

els caps de servei i els treballadors afectats 

 

Gabriel Tinoco de CCOO en primer terme. 
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Els delegats/des de CCOO reben formació en 

matèria de pressupostos i relació de llocs de 

treball.  El sindicat va organitzar una jornada 

formativa a Mataró, el passat dia 9 de novembre, 

a la que van assistir uns 30 delegats/des de 

CCOO dels ajuntaments del Maresme, entre ells 

sis de l’ajuntament de Premià de Mar. 

L’11 de gener de 2017 tindrà lloc l’assemblea 

general ordinària de la secció sindical de CCOO. 

A més de la renovació de càrrecs interns, es 

decidiran els representants de la nostra secció 

sindical en el proper congrés de la Federació de 

Serveis a la Ciutadania (FSC). Actualment la 

secció supera els seixanta afiliats/des que seran 

convocats per a participar i decidir sobre temes 

força transcendentals, com ara la valoració de 

llocs de treball. 

L’ajuntament va constituir el passat mes de 

setembre un Comitè de Transparència. Format 

per diversos/es funcionaris/àries a més del 

primer tinent d’Alcalde Miquel Àngel Méndez.  El 

comitè tindrà, entre d’altres tasques, el 

seguiment i l’acompliment de les exigències de la 

Llei de Transparència. 

La Policia Local tindrà un nou cap. Arran de la 

jubilació de l’anterior titular, l’inspector de la 

Policia Local, I.M.E. El lloc serà ocupat per una 

persona provinent dels mossos d’esquadra, de la 

qual no se’ns ha revelat la identitat. La seva 

arribada endarrereix l’aplicació de canvis en el 

quadrant de 2017. 

 

 

El Comitè Unitari de Personal aprova un nou 

logo. La mesura s’adopta per evitar incomoditats 

als sindicats per veure el seu emblema estampat 

en comunicats dels quals no necessàriament han 

de compartir els continguts. 

El Comitè Unitari de Personal aprova un nou 

logo. La mesura s’adopta per evitar incomoditats 

als sindicats per veure el seu emblema estampat 

en comunicats dels quals no necessàriament han 

de compartir els continguts. 

 

 

 

 

JUBILACIONS 

Es jubila l’Isidre Martínez, un company amb una 

responsabilitat destacable dins de l’organització. 

Els darrers anys de l’Isidre a l’ajuntament no han 

estat fàcils però esperem que l’obertura d’una 

nova fase vital com és la jubilació li permeti 

posar en pràctica tot allò que difícilment es pot 

fer quan es tenen rols professionals tan singulars 

com el seu. Molta sort i endavant! 

 

  

  

 

 

Participació i contacte: ON SOM http://cincdorosccoo.blogspot.com.es/ 

 
PREMIÀ DE MAR Sant Antoni, 25 – 08330 - Premià de Mar ● Telèfon: 937417401, Ext. 7001 
MATARÓ Castaños, 120 - 08302 – Mataró ● Telèfon: 937415340 
BARCELONA Via Laietana,16,7è – 08003 – Barcelona ● Telèfon: 934812773 
GIRONA C/Joan Maragall,35,5è- 17001 - Girona ● Telèfon: 972220028 
LLEIDA Av. Catalunya, 2,7è – 25002 - Lleida ● Telèfon: 973281235 
TARRAGONA C/Ramón y Cajal, 52,1r – 43005 - Tarragona ● Telèfon: 977232119 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

EN CONTACTE 

Muntatge: Responsables de Comunicació de la 

Secció Sindical de l’Ajuntament de Premià de Mar 

(amb el suport del Servei de la FSC de CCOO) 

Sec.ccoo@premiademar.cat 

http://cincdorosccoo.blogspot.com.es/

