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Per la Igualtat entre fixos i interins

EN ELS PROCESSOS DE SELECCIÓ INTERNA PER OCUPAR
LLOCS DE TREBALL:
Després d’anys i anys de dèficit de convocatòria de places
d’oferta pública (poques aprovades i menys convocades),
l’Ajuntament de Barcelona té un percentatge de personal
interí no uniformat ENORME. Moltes d’aquestes persones
comencen a tenir molta antiguitat però malgrat tot només
tenen dret a ocupar els llocs de treball on l’Administració
arbitràriament els vulgui adscriure.
Es nomenen interins per ocupar llocs que potser voldrien
ocupar persones de la plantilla fixa. I al mateix temps
s’obliga a persones de les borses a acceptar llocs de treball
de singular dificultat o condicions sense retribuir-los de la
mateixa manera que si fossin fixos, i sense perspectives de
canvi o promoció.
La secció sindical de la CGT a l’Ajuntament va promoure la
denúncia de les bases dels concursos de provisió de llocs de
treball per excloure injustificadament els interins que fa
més de dos anys que treballen. Considerem que aquesta
seria la via més justa per resoldre aquesta situació i
esperem encara el desenllaç del procés judicial.

PER LA IGUALTAT EN LES RETRIBUCIONS.
A IGUAL TREBALL, IGUAL SALARI:
Cal acabar amb la doble escala salarial que va imposar el
SOM. Ja fa més de 7 anys que ens van imposar el SOM i es van
rebaixar les retribucions de gran part dels llocs de treball de
l’Ajuntament. Per no rebaixar salaris directament,
l’Ajuntament va introduir els Complements Personals de
Migració o CPM. Uns complements que cobrien la diferència
entre les retribucions anteriors de cada persona i les que
corresponien segons el nou catàleg.
Això ha suposat que mentre una part de la plantilla ha
conservat intactes les retribucions previstes al catàleg de llocs
anterior, els nous nomenats a llocs de treball han passat a
cobrar menys diners per la mateixa feina.
La sentència coneguda com la de l’1% permetia negociar
l’aplicació de l’augment salarial retroactiu de manera que
l’increment no havia de ser necessàriament proporcional al
sou brut. Malauradament, la majoria sindical a la Mesa
General no va voler negociar aquesta aplicació i va EXIGIR que
s’apliqués proporcionalment a tots els conceptes salarials
(inclosos els CPM) de tota la plantilla (inclós el personal
directiu i gerencial). No havíem vist mai decisió més estúpida i
antisindical.

Per la igualtat entre funcionaris, laborals i interins

A L’HORA DE LA JUBILACIÓ:
Defensem el dret a la jubilació parcial i anticipada per a tot
el personal, laboral i funcionari. No hi ha excuses per
excloure a ningú ni dificultats legals presumptament
insuperables. Bé que, per exemple, s’ha acordat a nivell
estatal un avançament de l’edat de jubilació per al personal
dels cossos de seguretat (funcionaris).

EN L’ACCÉS A L’OCUPACIÓ PÚBLICA:
Estem en contra del manteniment de vies d’entrada als llocs
de treball municipals diferents. Unes amb molta publicitat,
molt difícils i costoses i amb molta competència, al costat
d’unes altres més «discretes», menys transparents i
segurament molt més fàcils per als candidats que s’han
trobat en el moment i lloc adequat.
Sindicalment no qüestionem la continuïtat de cap
treballadora, però exigim i exigirem que es deixin de fer
seleccions «atípiques» per a cap empresa pública,
organisme o l’administració central municipal. La unitat de
la plantilla comença per aquest costat.

També estem en contra de la normalització del sistema de
convocatòries de borses d’interines com a pas previ a la
incorporació, algun dia, a la plantilla municipal com
funcionàries de carrera. S’han fet convocatòries massives de
borses d’interines de la majoria de les categories quan al
mateix temps hi havien places d’oferta pública pendents de
convocar. Això no és acceptable. Cada any s’han de convocar
totes les places vacants de plantilla possibles, deixant els
aprovats sense plaça disponibles per a nomenaments
temporals o definitius en funció de les noves vacants que
puguin aparèixer mentre no es fa la nova convocatòria.

PER UNA VALORACIÓ JUSTA I REAL DELS LLOCS DE TREBALL:
La nova RLT existeix perquè una jutgessa va declarar nul
l’acord que va introduir el SOM. La primera conseqüència
directa d’aquesta sentència hauria d’haver estat el retorn al
catàleg de llocs de treball anterior al SOM. Amb la pujada
salarial corresponent de bona part dels llocs de treball i la
desaparició de tots els CPM.
Doncs bé, La nova RLT no ha canviat res. Continua la doble
escala salarial, la definició i valoració arbitrària dels llocs de
treball, la manca de reconeixement dels llocs de treball que
ocupen realment molts interins, etc. La nova RLT és idèntica al
SOM, afegint només aspectes purament estètics.


