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SUPERDIT TAMBÉ FA TELETREBALL 

La darrera reunió de la comissió de bases, el 2 de juny, ens va 
demostrar que “superdit” segueix ben viu entre nosaltres. 

Provisió de lloc de treball interadministrativa 

Entre totes les bases presentades apareix la provisió de “Cap de 
Secció de Neteja i Residus” en convocatòria interadministrativa, i 
es pot presentar gent d’altres administracions.   

 Estan buscant “TALENTO” fora?  

 Han trobat alguna persona fora considerada amb millor perfil per a aquest lloc que 
qualsevol dels companys/es de la plantilla o volen col·locar algú? 

 Recordem que per poder fer convocatòria interadministrativa ha d’estar indicat en la 
RLLT (relació de llocs de treball).  Aquesta no existeix i per tant no s’habilita a fer-ho. 

 
A CCOO ens demostra la manca de voluntat del govern de promocionar i valorar a la 
plantilla.  Ni RLLT ni punyetes!  Sí, som molt  malpensats i tenim raons sobrades per ser-ho.  
 
Comissions de Servei pendents 

Molta pressa per convocar alguns llocs de feina, però encara esperem que es convoquin 
totes les comissions de serveis  que estan fa temps fora de la llei, incomplint els 
compromisos de RRHH amb CCOO.   

No volem pensar que no es convoca per què algú que ocupa aquest lloc de feina en 
comissió de serveis no compleix els requisits demanats.   Però ho pensem. 
 
Noves comissions de servei en Guàrdia Urbana 

No s’ha fet net de les situacions anteriors i ens trobem amb una incorporació de 3 agents de 
Policia Local en comissió de serveis.   

 Sense cap convocatòria pública.  D’on venen?  Qui els porta?  Com s’han escollit? 

 I això quan s’han fet convocatòries públiques obertes i interadministratives que en el cas 
de la Policia Local estan regulades amb percentatge màxim de l’oferta. 

 Això és una via totalment irregular i CCOO ho posarem en coneixement del Departament 
d’Interior encarregat de la coordinació de les policies locals. 

 
Convocatòries trileres 

CCOO creiem que si es convoca un lloc de treball és per cobrir 
una necessitat real.  Doncs sembla que no.   De vegades les 
feines del lloc convocat i les que finalment desenvolupa l’aspirant 
que guanya no coincideixen.  I això passa fins i tot a RRHH.  

Això és una trampa molt barroera, i ho denunciem per la confusió 
que això pot suposar a la plantilla a l’hora de decidir si presentar-
se o no a una convocatòria. 
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