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COCO FLASH

SITUACIÓ LABORALS “INDEFINITS NO FIX”
Des de fa molts anys tenim 43 companys/es treballant al nostre ajuntament en la
situació de ser personal laboral indefinit no fix, des que va desaparèixer
l’empresa municipal “L’Hospitalet 2010”.
Aquesta figura, inventada pel Tribunal Constitucional, significa que estan fixos
fins que es convoqui la seva plaça en oferta pública.
L’Ajuntament ha demanat un estudi de les situacions individuals de cadascuna
d’aquestes persones per veure si es podrien reconvertir en personal “laboral fix”
en funció que la seva selecció sigui assimilable als criteris previstos a l’EBEP.
Tot i que no tenim l’informe definitiu, i per tant no l’hem pogut analitzar ni llegir,
l’Ajuntament ens comunica:
1. Que tothom ha de passar per un procés selectiu de convocatòria pública.
2. Que cal aprovar l’oferta pública d’aquests llocs, aprofitant les possibilitats
del decret d’estabilitat actualment vigent, abans que finalitzi el 2021.
3. Que les places es convocaran com a funcionaris en comptes de laborals.
CCOO hem demanat i plantejat:
1. Accés al contingut de l’informe fet per una empresa externa.
2. Reunió explicativa al conjunt de treballadors/es afectats, abans de
portar a aprovació aquesta oferta pública.
3. Comunicació de l’estudi individual a cada persona, i recollida de
les seves reclamacions o al·legacions.
4. Estudiar els casos de gent propera a la jubilació i la possibilitat de
congelar les seves convocatòries.
5. Realitzar aquestes convocatòries el 2022 aplicant les millores que
contempli la llei d’estabilitat que s’està discutint el Congrés.
(convocatòries de concurs de mèrits, valoració, etc.).
6. Estudi i planificació de l’encaix d’algunes diferències retributives
actualment existents en el moment de guanyar plaça de
funcionari.
Ens acaben de comunicar que la la reunió informativa per part de l’Ajuntament
amb tot el personal afectat serà el divendres 26 a les 9:00 h. a la regidoria del
districte I. CCOO estem a la vostra disposició per consultes o aportacions.

