
 

CONCURS GENERAL DE PROVISIÓ 
Ja se’ns ha fet arribar el projecte de resolució per la convocatòria de concurs general de 
provisió de llocs de treball de caporal i agent. 

La proposta conté nombrosos aspectes que considerem il· legals, injustos i arbitraris, de 
fons i de forma, que es poden veure incrementats segons el tràmit d’aprovació que 
segueixi la resolució. 

Ja hem instat a l’empresa per a que corregeixi aquestes il· legalitats. Si no ho fan, com 
sempre, ens tocarà presentar recurs. 

Pel que us pertoca, convé que sapigueu que l’empresa pretén: 

- Donar 10 dels 40 punts establerts per mèrits al PGA, mentre que per antiguitat se’n 
donen un màxim de 6, per titulacions acadèmiques un màxim de 6 i el mateix per 
cursos.  Tots sabeu lo arbitraris que són els PGA’s. Per tant, l’empresa està 
consolidant l’arbitrarietat com a sistema de provisió i això pot causar greuges 
comparatius molt importants. 

- No treure a concurs totes les places vacants, amb el qual, molts companys, passat 
el concurs continuaran sense tenir plaça definitiva, amb la precarietat que això 
suposa. 

- Les determinacions de les places ofertades no són les establertes en l’única relació 
de llocs de treball aprovada legalment, la del 1.998, de forma que la major part de 
places són d’horari especial i amb el complement específic deduït de l’Acord de 
Govern d’enguany i aplicat il· legalment. 

- Aplicar el nou Reglament de Provisió de Llocs de Treball, que no ha estat publicat 
encara ni ha passat el tràmit  formalment legal. 

A més, els projectes de resolució contenen altres aspectes de dubtosa legalitat que no 
comentarem per  no allargar-nos. 

Els qui vulgueu fer alguna consulta puntual sobre aquests projectes podeu posar-vos en 
contacte amb nosaltres, tanmateix, repetim que podria ser que les resolucions definitives 
presentessin canvis.  

Suposem que l’empresa pretén engegar el concurs a finals de juny i resoldre’l passat 
l’estiu. 

SALUT ! 

  

Barcelona a 12 de juny del 2.001.  


