
 

 

 

 

 

Al·legacions a la modificació de plantilla de l'Ajuntament de Dosrius per la que 
s'amortitza el lloc de treball de la borsa de treball 

 
 

 
Judith Coll Garcia com a membre del grup Municipal de La PAC a l'Ajuntament de 
Dosrius, com millor procedeixi 
 
 
EXPOSA  

 

El passat 26 d'abril el ple de la corporació de Dosrius va aprovar inicialment una 
modificació de la plantilla de l'Ajuntament de Dosirus amortitzant  la plaça corresponent a 
la persona que fins ara gestionava la borsa de treball. 
 
Amb el  present escrit formulem les següents al·legacions: 
 
Primer- Que Dosrius té una taxa d'atur d'un 16,11% (dades del Consell Comarcal del 
Maresme) ¡ per tant la borsa de treball de l'Ajuntament de Dosrius és una eina, no només 
necessària, sinó imprescindible en l'actual situació econòmica 
 
Segon- Que no hi ha cap estudi ni informe tècnic que recolzi aquesta decisió i que per 
tant és una decisió política fora de tota lògica. 
 
Tercer – Que la feina realitzada durant aquesta anys, a la borsa de treball ha permès 
trobar feina a una mitja de 20 persones a l'any tant al municipi de Dosrius com a les 
comarques veïnes. 
 
Quart- Que la Diputació de Barcelona va reconèixer la tasca feta des d'aquest servei amb 
una subvenció de 20.000 euros i per tant considerem que amortitzant aquesta plaça es 
traeix l'esperit del suport obtingut per la Diputació 
 
Cinquè- Que el conveni signat amb el consell comarcal no especifica quines actuacions 
concretes es realitzaran. 
 
Sisè- Que el cost econòmic per hora mensual del conveni amb el consell comarcal serà 
de 100 euros (sense comptar les despeses) i que el cost per hora de l'actual servei és de 
35,13 euros, per tant no és econòmicament raonable aquest canvi. 
 
Setè- que amb l'ajut atorgat per la diputació de Barcelona, el cost real de l'actual servei 
és de un 40% . 
 



 

 

 

 

Vuitè- Que la persona destinada pel consell comarcal a realitzar les tasques del conveni 
no té experiència en la dinamització de una borsa de treball i per tant es perjudicarà 
greument als ciutadans. 
 
Novè- Que amb l'amortització d'aquesta plaça es traeix la confiança dels veïns reduït, o 
fins i tot fent desaparèixer, un servei molt necessària. 
 
 
Per tots aquests motius, demanem que es reconsideri la decisió presa. 
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