
Des de fa unes setmanes hem deixat d’anar a les comissions relacionades amb la carrera professional (promoció i bases) tal i com us vàrem 
anunciar i denunciar públicament en un Cataccrac anterior. 

Us en fem, de nou, cinc cèntims: 

Irregularitats greus en la negociació de les bases: amb “estiuetat” i traïdoria, es van aprovar a JGL diverses bases durant l’agost que no van ser 
negociades amb les seccions sindicals. 
Paràlisi injustificada de la negociació del contingut pel que fa a les proves de selecció dels concursos específics per proveir llocs singulars 
vacants:   
La corporació, en comprovar que només una de les seccions sindicals donava suport a la seva proposta -- i que, per tant, estava en minoria, va 
aturar la negociació sense cap justificació per tal de continuar aprovant  unes bases que sota el nostre criteri no ofereixen suficients garanties pel 
que fa a igualtats d’oportunitats, objectivitat en la valoració de la competència dels aspirants i dret a revisió.  Per una altra banda, aquesta forma 
de provisió és per cobrir llocs de treball vacants singulars, consideració que hauria d’estar inclosa de manera negociada amb les seccions 
sindicals a l’RLT o al Catàleg de Llocs de Treball en el seu defecte, però no és així. Al contrari, la 
Corporació fa i desfà, al Catàleg, sense informar en la majoria d'ocasions als sindicats, assumpte 
especialment greu si tenim en compte que portem trenta anys sense una RLT i que 
suposadament ens trobem enmig de la seva negociació.... 
Aquesta indefinició i aquesta opacitat es tradueixen en desconfiança entre els companys i un 
descrèdit generalitzat evident dels sistemes de provisió i la carrera professional. 
Així doncs, trobem que no podem continuar legitimant amb la nostra presència aquest conjunt 
d’irregularitats i dèficits de garanties pel que fa a un tema tan important, que ens afecta a totes, 
com és la nostra carrera professional. A la IAC-Catac-L'H  no estem alliberats, no podem perdre 
hores de feina per figurar i blanquejar procediments que no podem admetre sota cap concepte.  
Davant del silenci de les altres seccions sindicals pel que fa aquests dos fets anteriorment 
esmentats, causants de la nostra absència, us convidem a posar-vos en contacte amb nosaltres 
per tal constituir un grup de treball que, de forma participativa, elabori una proposta d’acord amb 
el principis d’igualtat i capacitat que garanteixi d’una vegada a aquest Ajuntament una carrera 
professional justa i eficient. 
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