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 CONVOCATÒRIES OBERTES A ALTRES ADM. PUB. 

L’ajuntament ha publicitat per via d’urgència (7 dies per presentar-se) una 
Provisió interadministrativa, mitjançant comissió de serveis, per cobrir el lloc de 
treball de Tècnic/a Assessor/a Jurídic/a -Nivell 1- Tresoreria General. 

Davant d’això CCOO volem reiterar algunes reflexions: 

• La carrera professional del funcionariat del nostre ajuntament, sols es pot 
fer efectiva a través de la carrera vertical, ja que no està desenvolupada 
la carrera horitzontal (sense moure’s del lloc de treball). 

• La carrera vertical ha d’estar basada en les convocatòries dels llocs de 
treball vacants, evitant al màxim les comissions de serveis. 

• En aquest cas, si bé s’ha respectat la publicitat, s’obre la provisió a 
personal d’altres administracions.  Fet que malauradament s’acostuma 
a donar quan existeixen intencions que vingui algú ja “contactat”.  (Ens 
podeu dir desconfiats.  Ho assumim). 

• És que en aquesta administració, on tenim més de 30 professionals que 
poden presentar-se a aquesta comissió de serveis, no existeix gent prou 
qualificada perquè ja s’obri d’inici a personal extern? 

• Com volem motivar i estimular a la plantilla pròpia a millorar 
professionalment, preparar-se? 

Ens sembla que estem millorant algunes fórmules, però 
persisteix l’esperit de #superdit per anar escollint gent de fora 
de la casa.   Un #superdit una mica més 
transparent, però sense desaparèixer.   

I si algú dubta, que faci un repàs de les darreres 
comissions de serveis ocupades per personal 
extern:  Gerència, direccions de serveis, 
comandaments GU, i altres llocs de 
comandaments. 

 

CCOO volem que es doni més oportunitats de carrera vertical al 
personal propi, ja que és la forma d’estimular la millora professional i 
de servei als ciutadans. 

Animem a tots els companys/es de la nostra plantilla que tenen 
la plaça i la titulació requerida a presentar-se abans del dia 21/12 
a la convocatòria per demostrar que al nostre ajuntament  també en 
tenim de talent i professionalitat. 


