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COCO FLASH
ESTEM FARTS...
FARTS (i van 4)
Avui a la reunió de bases s’’ha presentat, entre d’altres, una provissió d’un lloc de treball de
lletrat/da
da de gabinet jurídic, nivell 1, mitjançant concurs específic, obert a funcionaris propis i
d’altres administracions.
Aquest lloc de treball està ocupat actualment en
comissió de serveis per una funcionària provinent
d’una altra administració local.
Quan es va realitzar aquesta comissió de serveis,
CCOO vam plantejar que es cobrís per provissió
interna, tal i com es feia el mateix dia amb un lloc de
treball similar. En aquells
ls moments la resposta
d’una responsable de personal va ser: “Es porta de
fora perquè,, a la casa, no hi hà
h ningú que pugui
fer les funcions que farà aquesta persona”.
persona
CCOO tenim denunciada aquesta comissió de
serveis, entre d’altres,
altres, per ser una contractació
irregular que encobreix un nomenament a dit. El
contenciòs
iòs es va anular el 18 de febrer, i es
realitzarà el 26 de maig.
En una reunió amb CCOO, el regidor de personal va dir: “No
No us preocupeu, que convocarem
convo
aquests llocs de treball, i l’Ajuntament
Ajuntament vol que siguin aquestes persones”.
persones
Ara, uns mesos desprès, ess convoca la provissió i, creiem, que per tal que es pugui presentar
l’actual
’actual ocupant irregular del lloc de treball, s’obre aquesta convocatòria a funcionaris/es
d’altres administracions.
CCOO hem recordat que la provissió de llocs es dona entre funcionaris/es de la mateixa
administració. La llei
lei diu que únicament es podran obrir a funcionaris/es d’altres administracions
quan així ho estableixi la relació de llocs de treball,
treball que actualment és inexistent en aquest
ajuntament. La inexistència de la mateixa impossibilita obrir la convocatòria al no donar-se els
requisits establerts per llei.
CCOO vol que la provisió es realitzi únicament amb personal propi de plantilla.
Tot i així, i a pesar que les bases es tiren endavant sense el consens de la representació dels
treballadors, CCOO encoratgem a tots els funcionaris/es municipals que compleixin els requisits
de les bases a presentar-se
se per tal de demostrar que sí que volen millorar en el seu
desenvolupament professional i carrera administrativa.
administrativa
CCOO recurrirem l’apartat
’apartat de les bases que obre la possibilitat a movilitat interadministrativa, ja
que el considerem no ajustat a llei, i que sembla no respondre més que a la voluntat expresada
per la direcció política d’aquesta
’aquesta casa.
** Podeu re-llegir
re
els comunicats “Estem
Estem Farts 1, 2, 3”
3 a la nostra pàgina web
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