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L’aplicació de l’incentiu
per rendiment

urant aquest mes de gener  s’han
dut a terme les entrevistes d’ava-

luació dels objectius individuals respon-
sable col·laborador i l’avaluació dels
objectius generals de l’organització,
per poder fer efectiu l’incentiu per ren-
diment a la nòmina del mes de febrer. 

D Qué és l’incentiu per rendiment?

L’incentiu per rendiment és el resul-
tat de dues avaluacions : l’avaluació
dels resultats globals (objectius gene-
rals) i la dels resultats individuals (ob-
jectius individuals). 

Els resultats globals

Els resultats globals són avaluats pel
Comité Tècnic de Direcció. La puntuació
màxima que es pot obtenir amb aques-
ta avaluació és de 40 punts i s’atorga
per igual a tot el personal. 

1. Complir en un 95% los Compromisos de Servei d’ATENCIÓ  CIUTADANA I TRÀMITS

2. Complir en un 95% los Compromisos de Servei  de SEGURETAT CIUTADANA Y TRÀFIC

3.  Complir en un 95% los Compromisos de Servei de MEDI AMBIENT I  VIA PÚBLICA

4.  Complir en un 95% los Compromisos de Servei de SERVEIS SOCIALS

5.  Complir en un 95% los Compromisos de Servei de PROMOCIÓ D’OCUPACIÓ 

6.  Complir en un 95% los Compromisos de Servei de SERVEIS I ACTES CULTURALS I ESPORTIUS 

7.  Complir el termini en totes les tramitacions de plans urbanístics i projectes d’urbanització 

8.  Realitzar les inspeccions urgents motivades per denuncies en un termini màxim de 24 hores en obres

particulars i 48 hores en activitats 

9.  Executar les obres amb una desviació màxima del 10% en concepte d’imprevistos en les obres ordinà-

ries i de un 20% en les obres de reforma o rehabilitació 

10.  Aconseguir un pendent de cobrament de la suma dels padrons d’IBI, vehicles i guals a 31/12/06 infe-

rior al 3% del seu import

11.  Disposar al RADAR de la informació dels indicadors amb la periodicitat establerta en cada cas, en un

95%

12.  Aconseguir un resultat pressupostari igual o superior al 3% dels recursos ordinaris  

13.  Pagar el 90% de les factures en un període igual o inferior a 90 dies

14. Aconseguir que el percentatge de recursos i reclamacions contra acords i resolucions de l’Ajuntament

sigui com a màxim del 1% anual 

15.  Executar els projectes prioritaris del Pla de Gestió 2006, sense incidències rellevants en el 95% dels pro-

jectes
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D’acord amb el model de l'EFQM, per
avaluar els resultats generals es tenen
en compte tres paràmetres: 
• La tendència o evolució dels resultats
en els últims anys 
• L’acompliment dels objectius que 
s’han fixat en aquest any. 
• La comparació dels resultats amb al-
tres administracions. 

Els resultats individuals

Els resultats individuals s’avaluen a
l’entrevista responsable-colaborador
del mes de gener en funció del nombre

TRAMS TERCER
Més de 85 punts

SEGON
Més de 60 i fins a 85 punts

PRIMER
De 40 a 60 punts

COL·LABORADORS 4% del sou 3% del sou 2% del sou

DIRECTIUS 
I ASSIMILATS

9% del sou 6% del sou 3% del sou

n Aquest gràfic detalla els punts necessaris i els percentatges de retribució corresponents a cadascun dels trams

d’objectius assolits i el seu pes relatiu
atorgat a la ponderació. A continuació
aquests resultats són revisats pel Comi-
tè  Tècnic de Direcció . 

La puntuació màxima que podem
aconseguir amb aquesta avaluació és
de 60 punts.

Com s’aplica l’incentiu?

La suma de les dues puntuacions,  la
dels resultats globals i la dels indivi-
duals, fixarà el tram en què es troba ca-
da persona i, en conseqüència, el per-
centatge de retribució de  l’incentiu. Els

percentatges de retribució que s’apli-
quen en cada tram són els acordats en
conveni col·lectiu. Un cop acabades i re-
visades les avaluacions, el Comité Tèc-
nic de Direcció porta la proposta d’in-
centius als òrgans decisoris de l’Ajunta-
ment. 

Recordeu que els col·laboradors te-
nen consolidat en la seva retribució fixa
un 2,5% dels incentius. En el conveni
2000-2003 es va establir incorporar
aquest  percentatge al complement es-
pecífic de la nòmina per al personal
funcionari i al complement  plus lloc de
treball per al personal laboral.   

S’anuncien els guanyadors del premi Ciudadanía 2006
El premi Ciudadanía a las buenas
prácticas en los servicios públicos
2006 s’ha concedit ex-aequo a la Di-
rección General de Recursos de Servi-
cios Sociales de la Consejeria de Ju-
ventud, Familia y Servicios Sociales
del govern autònom de La Rioja, per
la pràctica Calidad y eficacia en las
prestaciones sociales, i a la Dirección
Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en Asturias, per la
pràctica Atención presencial excelen-
te. Compromiso con la calidad y el
servicio al ciudadano. 

També es va concedir una menció
honorífica  a la Red de Oficinas y Uni-
dades de Extranjeros y Red de Ofici-
nas de la Tesorería General de la Se-
guridad Social, per la pràctica Proce-
so de normalización de trabajadores
extranjeros y alta en Seguridad So-
cial (l’acte de la seva defensa, a la fo-
to), i a la Entidad Pública Empresarial

Red.es, per Programa Telecentros. 
Cal recordar que Esplugues, jun-

tament amb Sant Feliu de Llobregat,
va acollir el mes de novembre passat,
l’acte de defensa pública de les dife-

rents candidatures que optaven als
premis, dins de les IV Jornades sobre
qualitat en els serveis públics, pro-
mogudes per l’Observatorio para la
Calidad de los Servicios Públicos. 

                               


