
 

 

 

La CGT en contra de la modificació a la carta de llocs de treball de l’ Ajuntament   

 

La secció Sindical de la CGT a l’ Ajuntament de Tarragona s’oposa a la modificació de catàlegs 

de llocs de treball a la carta que preveu aprovar l’equip de govern en el ple del 17 de març 

En el proper plenari l’ Ajuntament de Tarragona preveu aprovar la modificació del Catàleg de 

llocs de Treball, des de la CGT denuncien que actualment aquest catàleg  és l’únic instrument 

legal d’ordenació de personal amb què compta l’ajuntament malgrat l’obligació legal de 

comptar amb una Relació de Llocs de Treball. Aquest fet pel sindicat es considerat molt greu i 

consideren que només s’explica per la voluntat dels governs municipals de les darreres 

dècades  (de l’època Nadal i la de Ballesteros) per així poder fer i desfer nomenaments de 

forma completament arbitrària i a dit. 

Des de la CGT , consideren que aquesta modificació del catàleg, que possiblement s’aprovarà 

al proper Consell Plenari (17 de març), només preveu millores per a determinats estaments de 

l’ens (al voltant d’una cinquantena) i que sense desmerèixer el reconeixement de casos 

concrets  i adequats, s’oblida del gran gruix de treballadores i treballadors de de categories 

inferiors (al voltant de 900) que sovint veu les seves condicions laborals i retributives per sota 

de les feines que realment exerceixen.Un exemple d’això són la multitud de persones que 

desenvolupen tasques com a tècnics mentre laboralment només són considerats auxiliars. 

Per últim el sindicat posa de relleu que entre les modificacions que preveu el catàleg 

s’atorguen algunes places a determinades persones que no van assolir-les mitjançant el 

procediment adequat, creat amb aquesta finalitat; es tracta d’una promoció interna de 2013. 

D’altra banda, la creació i transformació d’una plaça de director de Recursos Humans en 

director de Serveis Centrals: ja que a més qüestionen la necessitat de tenir prevista aquesta 

figura perquè no respon a cap necessitat real de l’ajuntament ni tampoc considerem adequada 

la retribució i despesa econòmica que suposarà per a l’Ajuntament de Tarragona(54.829,88 € 

només de complement específic). 

Per tot això la CGT vol denuncia públicament aquest plantejament de modificació del catàleg 

mentre no inclogui un reconeixement, en el seus expedients i en les seves retribucions 

salarials, de totes i tots els treballadors de l’ Ajuntament.  
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