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COMISSIÓ DE BASES 14 OCTUBRE 
 

Ahir vam tenir comissió de Bases amb l’absència de CATAC i SPL-ME.  Ens vam 

trobar a tornar sols en la defensa dels interessos de la plantilla. 

MEMÒRIES.  Es van tornar a aprovar diferents bases de provisió de llocs de 

comandament amb l’oposició de CCOO a continuar utilitzant el sistema de 

Memòries i entrevistes, perquè considerem poc objectius aquests procediments.  
Quan tothom estigui col·locat al seu lloc potser es reconsiderarà el sistema? 

 

PERSONAL LABORAL.  Igualment vam plantejar que les provisions de 

llocs de treball s’han d’obrir al personal laboral d’aquesta casa, que des de fa 
molts anys es veuen discriminats en la seva possibilitat de promoció 

professional.  L’Ajuntament manifesta que no és el lloc per tractar-lo, però en 

realitat no es pot tractar enlloc.   

L’actual situació de discriminació en la promoció és un dels problemes que pateix 

el personal laboral, i que té fàcil solució amb la modificació del catàleg. 
Mentrestant continuem sense abordar problemes greus com és el personal 

classificat com indefinit no fix. 

 

COMISSIONS DE SERVEIS.   Fa un 

parell d’anys a instàncies de CCOO es va negociar 
un pla per regularitzar les convocatòries de les 

comissions de serveis caducades.  

Inexplicablement en aquests moments encara 

existeixen 3 comissions del 2004, 2013 i 2015 
sense convocar.  El que no es justifica és no 

convocar les provisions d’aquests llocs de treball 

per regularitzar la seva ocupació, i que això sigui degut a que alguns dels actuals 
ocupants, entre ells algun Cap de Servei, no reuneixen els requisits per 

presentar-se, com per exemple el nivell de català.   

Aquesta actuació i dilació en la convocatòria no respecta la igualtat d’oportunitats 

dels possibles aspirants, i inclús podria confondre amb una actitud prevaricadora. 
 

EXIGIM LA IMMEDIATA CONVOCATÒRIA D’AQUESTS LLOCS DE 
TREBALL OCUPATS EN COMISSIÓNS DE SERVEIS CADUCADES 

superdit


