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INFORME DE PROPOSTA DE RECONVERSIÓ DE PLAÇA I LLOC DE TREBALL DE PEÓ
DE MANTENIMENT A OFICIAL 1a, ADSCRIT A L’ÀREA D’OBRES, SERVEIS I MOBILITAT
INCLÒS EN LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I PLANTILLA ADJUNTES AL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS PER A L’ANY
2022.

En relació amb la plantilla i Relació de llocs de treball per a l’any 2022, i en relació a
l’organigrama actual de les Franqueses del Vallès, es procedeix a la plantejar una reconversió
de la plaça i lloc de treball (codi L26.1984 RLT 2021) de Peó de manteniment i transformar-la
en Oficial 1a amb els codis que correspongui per numeració de la RLT 2022, essent la
motivació la necessitat d’unificar l’estructura de personal de la brigada, així com unificar les
tasques de més qualificació en l’únic lloc de treball que restava en categoria d’Agrupacions
professionals.

El desenvolupament i projecció de les tasques que realitza la Brigada d’Obres municipal, ha
evolucionat en els darrers anys. La realització de tasques de més especialització s’han
regularitzat en contractacions externes regulades per licitacions que es gestionen des de l’àrea
d’Obres i Serveis. Les tasques habituals del servei de Via Pública està sota la direcció d’un cap
de servei, i l’evolució del servei que desenvolupa la Brigada ha anat creixent i especialitzant-se
en muntatge i desmuntatge d’estructures per activitats i fires, gestió de mobiliari, i supervisió de
l manteniment d’edificis. L’estructura actual fins a 2021 de la Brigada és :





Un Cap de colla
5 Oficials 1a
1 Peó de manteniment

Els grups de treball funcionen per parelles, es reorganitzen en funció de les contractacions
temporals de personal que prové de plans ocupacionals, de manera que cada oficial de plantilla
assumeix el seguiment de les persones que es contracten temporalment. Aquest fet, juntament
amb el creixement poblacional, requereixen el plantejament de créixer o reconvertir aquest lloc
de treball i plaça corresponent per tal de tecnificar de forma progressiva de manera el màxim de
llocs possibles, tenint en compte la titulació i experiència del treballador adscrit a l’esmentat lloc
de treball i plaça proposat a reconvertir i facilitar així l’autonomia organitzativa que permeti més
grups de treball diversificat, mentre es mantingui el volum de contractacions temporals de
suport de peonatge, i mentre no sigui possible l’ampliació de la plantilla existent actualment
amb els conseqüents increments de capítol I que suposaria aquest fet.
Per fer possible aquesta reconversió de lloc i plaça, s’ha valorat la situació actual d’aquest lloc i
plaça de peó de manteniment i és la següent:
Peó de manteniment lloc de treball núm.1984, amb una antiguitat de més de 3 anys i titulació
suficient, és un lloc de treball que està assumint de fa temps tasques més qualificades de
peonatge, de manera que és el lloc de treball adequat per reconvertir-se en Oficial 1a. La
situació d’interinitat del treballador adscrit permet que l’esmentada reconversió no suposi cap
canvi en la situació de permanència de l’esmentat treballador.
Es per tots aquests motius que es proposa des d’aquesta àrea, la reconversió del lloc de treball
(codi L26.1984 RLT 2021) peó de manteniment a Oficial 1a amb la númeració que correspongui
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Del volum de tasques i funcions de manteniment, durant els últims cinc anys, es va assumint de
forma regular, la contractació temporal amb finançament tant de la Diputació com de la
Generalitat de personal de manteniment, als quals se’ls assigna les tasques de peonatge i de
suport als oficials 1a de la plantilla de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

de 2022, i l’adscripció del treballador corresponent al nou lloc de treball, un cop verificat si
aquest compleix els requisits de titulació corresponents.
Aquesta proposta s’incorpora i adjunta amb la Plantilla i Relació de llocs de treball del
pressupost corresponent a l’exercici 2022.
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