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LA FARSA DE LA PROMOCIÓ 

D'ençà que vam iniciar la nostra acció sindical, hem 
denunciat reiteradament les insuficiències, disfuncionalitats 
i sospites (fundades o infundades) tant del sistema de 
carrera professional d'aquest ajuntament, com de les 
negociacions per establir els criteris que l'han de regir. Al 
marge de la manca d'algunes garanties formals 
indispensables per al seu bon funcionament (l'absència 
d'actes de les últimes reunions, convocatòries 
extemporànies, anul•lacions cinc minuts abans del 
començament de les reunions, etc), hem detectat aspectes 
molt preocupants pel que fa a la bona fe negociadora de 
les parts.  

Comissió de Promoció / Comissió de Bases 
Els acords relatius als criteris i el contingut substancial de 
les bases es pacten a la Comissió de Promoció 
(tècnicament “Comissió de seguiment de Promoció Interna, 
Selecció i Provisió”). Però a la Comissió de Bases (un grup 
de treball), que és on finalment s'aproven, els sindicats no 
tenim cap capacitat negociadora pel que fa als criteris i el 

fons de la qüestió, si no hi ha un acord anterior (en la 
Comissió de Promoció)  ja que les bases poden tirar 
endavant  sense consens ni aprovació majoritària, arribant 
al punt que la Junta de Govern Local ha aprovat bases  
sense ni tan sols negociació. Per tant, on es poden fer 
valer les majories per fixar els criteris i el contingut 
d’aquestes bases, és a la Comissió de Promoció. 
Una cop vam haver constatat que l’Ajuntament no tenia 
cap voluntat de pactar certs aspectes fonamentals en 
aquesta comissió perquè només tenia el suport d’una 
secció sindical, i que es dedicava a anar aprovant  bases 
sense el consens de la majoria dels representants 
sindicals, vam decidir no legitimar amb la nostra presència 
aquestes pràctiques antidemocràtiques perdent hores de 
feina (no som sindicalistes professionals). 

Regenerar la carrera professional per dignificar la 
vida laboral 
Ens reafirmem en la nostra idea, ja expresada 
anteriorment, de deixar de legitimar aquesta farsa i 
passar a elaborar una proposta pròpia abans que comenci 
la negociació de la RLT, al més àmplia i participativa 
possible, per tal d'acumular la legitimitat que dona tenir la 
veu de molts treballadors i treballadores darrere; una 
proposta que aspiri a regenerar un aspecte tan substancial 
de la nostra vida laboral com la carrera professional.
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