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COCO FLASH  
DIT I FET !! 

 

Tal i com us vam anunciar des de CCOO al comunicat “ESTEM FARTS... (I VAN 4)” el que 

diu el regidor va a missa: “No us preocupeu, convocarem aquests llocs de treball i 

l’ajuntament vol que siguin aquestes persones concretes”.  

 
CRONOLOGIA DELS FETS.... 

 
 Març 2017: Aproven organigrama i modifiquen entre d’altres, totes les fixes de funcions 

dels caps de servei per incloure el plus d’horari especial. 
 

 Gener 2018: col·loquen en comissió de serveis, a dit i sense publicitat, a tots els caps 

de servei. 8 dies desprès, el 23 de gener, els reconeixen aquest plus amb 

retroactivitat des del mes de novembre del 2017, amb el reparo de la interventora. 

 
Estava cantat: 
 
 Abril 2018:  convoquen aquestes places tant importants mitjançant la lliure designació 

que és,  com tots sabem, la millor manera de contractar talent. 
 

No dissimulen la seva intenció: 

les convocatòries per a caps de servei son totes idèntiques amb 

una sola excepció: la de cap de servei d’organització (en aquests 

moments el lloc de treball de cap de servei d’organització està 

ocupada al nostre parer de manera il·legal, ja que acumula dos 

comissions de serveis consecutives de la mateixa persona). 

En aquestes bases NO és requisit estar treballant al nostre 
ajuntament com a les 5 restants. 

 
Si tenim en compte que la persona que ocupa aquest lloc en comissió de serveis és d’una 
altra administració, és fàcil deduir que les bases estan fetes a mida.  

 
CCOO informa que amb aquesta convocatòria es tanca el cercle i queden 
col·locades  totes les persones que van aterrar des de la diputació de Barcelona.  
 
I sabem que això no s’ha acabat. Començarà una altra ronda de col·locacions de la gent 
portada de fora: informàtica, contractació, promoció econòmica,... 

 
ESTEM FARTS DE COL·LOCACIONS A DIT, I FARTS DE DENUNCIAR-HO!! 

Podeu re-llegir els comunicats “Estem farts 1, 2, 3, 4 i 5 a la nostra pàgina Web”:ajlhospitalet.ccoo.cat 

 
POT SER PER SER ESCOLTATS HAUREM DE FER UN PREGÒ A LES...      


