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SUPERDIT I LA LLIURE DESIGNACIÓ 

 

 
 

 

Després de molts anys finalment s’ha convocat el lloc de treball de Cap de Servei 
de l’Àrea de Benestar Social per lliure disposició. 

Aquest lloc de treball ha estat ocupat durant anys de forma irregular i il·legal per 
l’actual ocupant: 

• No es va fer convocatòria pública de comissió de serveis. 

• La comissió de serveis ha superat la seva durada màxima en molts anys. 

• La persona ocupant no complia els requisits que demanava el lloc de treball 
pel que fa al nivell de català. 

Tot i haver-se signat un pacte sindical per regularitzar les diferents comissions 
de serveis històriques, aquest lloc de treball seguia sense convocar-se ja que la 
actual ocupant no tenia el nivell de català. 

Va fer falta una denúncia de CCOO demanant la nul·litat de la comissió de 
serveis per tal que finalment es fes la convocatòria. 

Aquesta convocatòria es fa sense tribunal i per lliure designació.  De forma 
“estranya i incomprensible” no es presenta ningú més.  Oh! Sorpresa!   

Ens diran “que es presenti la gent” i nosaltres reiterem que superdit ja ha fet el 
treball durant tants anys que ningú s’atreveix ni tan sols a pensar a concursar, ja 
que està clar el resultat final per lliure designació. 

Com que tot està dit i fet, la prova de català es fa a distància, sense tribunal ni 
presència de cap responsable de Recursos Humans.  Garanties, transparència? 

Un cop més el resultat està cantat, i el nostre 
Ajuntament torna a demostrar que no creu en 
la igualtat d’oportunitats, ni en promoure que 
el personal tingui perspectives que el seu 
esforç, mèrit i capacitat, li permetran aspirar al 
seu desenvolupament i promoció professional. 

L’ús abusiu de la lliure designació dins el 
catàleg de llocs de treball d’aquesta casa, 
esdevé el següent problema que hem 
de resoldre, ja que l’estructura 
municipal no es pot fonamentar tant 
sobre la confiança (sigui política o 
personal). 


