
El Periódico 
l'equip humà que trobarà el futur alcalde 

Hereu deixa a CiU una plantilla de 13.112 
empleats públics  
El consistori finalitza el mandat amb un balanç de 84 treballadors més

L'1 de juliol, Xavier Trias rebrà de mans de Jordi Hereu la vara municipal, però no només heretarà el timó de la ciutat de Barcelona, 
sinó també una petita multinacional en què treballen 13.112 persones. Malgrat que l'any passat hi va haver un increment de la 
plantilla de 415 treballadors, el mandat, segons l'informe anual municipal del 2010, finalitza amb 84 treballadors més que fa quatre 
anys. 

L'equip que gestionarà CiU es divideix entre el personal del mateix ajuntament (6.793 efectius) i el de les empreses i organismes 
públics (6.319), entre els quals destaca la Barcelona Serveis Municipals (BSM), un ens que controla àmbits tan diversos com la 
grua, les zones verdes d'aparcament, el Zoo de Barcelona, el parc d'atraccions del Tibidabo i el Bicing, entre d'altres serveis. El 
màxim responsable de BSM, Alfred Morales, acaba de jubilar-se després d'haver passat quatre dècades de servei a la ciutat. 

Si bé el personal gairebé no ha variat en quantitat respecte a l'anterior victòria socialista en les eleccions locals del 2007, pot 
sorprendre que, en moments de penúria econòmica, l'any passat s'incorporessin 415 persones al vaixell municipal. Mentre que en 
el citat conglomerat de companyies públiques es van fer 709 fitxatges, a l'ajuntament es van perdre 294 treballadors. Si es compara 
amb el tancament del 2006, Hereu té ara al seu consistori e134 contractats més, i les societats que es controlen des de la plaça de 
Sant Jaume disposen de mig centenar d'efectius menys. 

SERVEIS SOCIALS / L'increment d'assalariats d'empreses de l'any passat es pot explicar per la posada en marxa, el gener del 
2010, de l'Institut Municipal de Serveis Socials. Segons informa la web del consistori, aquest organisme que gestiona 40 centres 
disposa d'un pressupost de 70 milions d'euros i dóna feina a 600 professionals. 

Si es fa la mitjana de treballadors anuals del sector públic barceloní en els últims quatre anys, la quantitat puja fins a 13.145 
efectius. Tenint en compte això, Hereu deixa l'ajuntament amb 32 contractes per sota de la mitjana del mandat. 

Dilluns, 13 de juny de 2011 
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