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Projecte Any Pressupost % Executat

ESTABILITAT. Procés adreçat a estabilitzar les places de caràcter estructural ocupades 

ininterrompudament al menys en els tres anys anteriors a 31/XII/2017. El donar 

l'oportunitat al personal interí que en els darrers anys no ha pogut estabilitzar-se és el 

gran objectiu dels RRHH fins a 2020.

2018-19

Cost incorporat a les despeses 

de personal i mitjans materials 

del departament de Recursos 

Humans 

10%

CONSOLIDACIÓ. Procés de consolidació de places i llocs ocupats abans del 2005. És 

complementari a l'estabilitat.
2018-19

Cost incorporat a les despeses 

de personal i mitjans materials 

del departament de Recursos 

Humans 

50%

Gestió dels recursos municipals,

la hisenda municipal i polítiques de transparència

Recursos Humans
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RELACIÓ LLOCS DE TREBALL. La creació, modificació, refosa i la supressió de llocs de 

treball es fan mitjançant la RLT. Per tant, per a qualsevol modificació de les estructures, 

per a la seva reestructuració, per a la creació de noves unitats o l'eliminació d'altres, 

així com per a modificar qualsevol característica d'un lloc de treball (ja sigui retributiva, 

de requisits, d'adscripció, de mecanismes de provisió, de tipologia, etc.), cal modificar 

la corresponent relació de llocs de treball.

2018-19

Cost incorporat a les despeses 

de personal i mitjans materials 

del departament de Recursos 

Humans 

50%

CONTRACTACIÓ valoració, confecció i relació de llocs de treball. 2018-19 54.790,31 € 100%

2015 56.754,00 € 100%

2016 42.565,00 € 100%

2017 64.620,00 € 100%

2018 71.803,00 € 100%

2015 100.000,00 € 69%

2016 100.000,00 € 85%

2017 100.000,00 € 71%

2018 150.794,00 € 87%

2019 169.000,00 € En execució

VIGILÀNCIA DE LA SALUT. Servei de prevenció municipal en les especialitats de 

seguretat, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia. L’ajuntament de Lleida té 

com a objectiu la millora continua de la salut del personal municipal mitjançant 

revisions mèdiques, adaptacions de llocs de treball, campanyes de millora de la salut o 

de la prevenció de riscos.

FORMACIÓ.  Accions formatives encaminades a aconseguir les competències 

necessàries pels plans de carrera així com l’adequació de la persona al lloc de treball, 

amb la finalitat d’assolir els objectius de millora establerts per l’Ajuntament. A partir de 

2018 s'ha incrementat substancialment la dotació per a la formació.
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