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Anunci 

L'Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el dia 6 de febrer de 2014, acordà la modificació 

del personal eventual. 

"Antecedents. 

Per tal d'augmentar l'eficàcia i eficiència i racionalitzar l'estructura dels ens instrumentals de 

l'Ajuntament que conformen el Grup PUMSA - PUMSA, Prohabitatge Mataró i Gintra -, el 

Govern municipal ha decidit fusionar-les en una única entitat.  

Aquesta mesura comporta canvis en les estructures directives i en la gerència del Grup per 

garantir unitat d'acció, i un control econòmic/financer i de gestió per part de l'únic soci de 

l'entitat, l'Ajuntament de Mataró. Per aquest motiu, el Consell d'Administració de PUMSA ha 

cessat, ahir 15 de gener de 2014, el seu Gerent i nomenat una direcció conjunta. 

 Per tal de cobrir les funcions que fins al moment venia desenvolupant el Sr. Fernández, s'ha 

encarregat al Coordinador de Serveis Territorials i Via Pública, Sr. Lluís Berenguer, que 

assumeixi la direcció de PUMSA, excepte en l'àmbit econòmic financer que quedarà sota la 

direcció del Director de Serveis Econòmics i Interventor de l'Ajuntament, Sr. Josep Canal.  

Aquest encàrrec de funcions requereix una nova valoració dels llocs de treball que ocupen tant 

el Sr. Berenguer com el Sr. Canal que tingui en compte les responsabilitats i la dedicació que 

assumeixen al acceptar la coordinació de PUMSA.  

En paral·lel caldrà crear un nou lloc de treball de coordinador que aglutini les competències 

relacionades amb els àmbits de Via Pública, Espais Públics i Equipaments Municipals, per fer 

assumible les funcions que s'encarreguen al Sr. Berenguer. Per aquest motiu, és necessari 

assignar la coordinació dels àmbits amunt esmentats a un altre lloc de treball que en aquests 

moments no existeix a l'organització. 

 En suma cal modificar l'acord del Ple extraordinari de 25-7-2011 relatiu a la creació de places 

de personal eventual, en el seu punt Quart, tant pel que fa al nombre de places de personal 

eventual existent a l'organització, com a les seves retribucions.  

Per tot això es proposa l'adopció del següent acord: 

Primer.- Modificar la nomenclatura i contingut del lloc de treball de personal eventual denominat 

Coordinador de l'Àrea de Serveis Territorials i Via Pública, el qual passa a dir-se Coordinador 
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de Serveis Territorials, incorporant a les seves funcions la direcció de l'empresa municipal 

PUMSA. 

Així mateix deixa d'assumir les funcions de Coordinador de Via Pública que passa a ser 

l'objecte d'un altre lloc de treball. 

La nova retribució bruta anual del lloc de treball de l'Àrea de Serveis Territorials serà de 90.000 

EUR. 

Segon.- La nova retribució del Coordinador de l'Àrea de Serveis Territorials serà efectiva una 

vegada hagi estat aprovat definitivament el pressupost per a l'any 2014. 

Tercer.- Comunicar el present acord a la Direcció de Recursos Humans als efectes d'operar les 

modificacions que calguin en la plantilla i en la Relació de Llocs de Treball derivades del 

present acord.  

El que es fa públic per a general coneixement, de conformitat amb allò establert per l'article 10 

del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel que s'aprova el Reglament del personal al servei de les 

entitats locals. 

 

Mataró, 14 de febrer de 2014 

L'alcalde president, Joan Mora i Bosch 


