VEÏNS PER RUBÍ (VR)

COMUNICAT DE PREMSA

26 de febrer de 2019

Veïns per Rubí manifesta la seva desconfiança amb el govern
municipal per la gestió que està fent del Pla d’Ordenació de
Recursos Humans
Des de Veïns per Rubí volem expressar la nostra preocupació per la forma en
què està actuant el govern municipal en relació amb el Pla d’Ordenació de
Recursos Humans (PORH):
-

En primer lloc, el govern vol forçar la publicació de l’Oferta Pública
d’Ocupació de 2019 durant el mes de març, i en qualsevol cas abans
de les eleccions municipals, amb acord o sense acord amb els
treballadors i els seus representants, quan hi ha temps fins al 31 de
desembre d’aquest any. Ens sembla una actitud sospitosa i sense cap
explicació argumentada per part del govern.

-

Cal recordar que si es publica a final d’any l’Oferta Pública d’Ocupació,
hi ha 10 mesos de marge per poder negociar amb els treballadors un
Pla de Formació que ofereixi garanties a la plantilla per tenir totes les
opcions, dins de la legalitat, per consolidar el seu lloc de treball. A més
permetria allargar 10 mesos més la convocatòria de les places.

-

El PORH requereix una planificació exhaustiva dels Plans de Formació
general i específica dels treballadors, del calendari de convocatòria de
les places o de l’elaboració de les bases.

Des de Veïns per Rubí, amb la informació feta pública pels representants dels
treballadors, entenem que no es donen les circumstàncies per realitzar un
procés transparent i amb garanties pels treballadors. La desconfiança que ha
generat el govern municipal amb les seves actuacions tampoc ho facilita.
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Hem de recordar que la plantilla municipal té un 80% de places no
consolidades, i de la part de places consolidades, la major part són de policia
local, malgrat que ho fan amb efectius personals i tècnics insuficients en un
municipi amb més de setanta-cinc mil habitants.
Veïns per Rubí manifesta de nou el seu compromís amb tota la plantilla
municipal, que és l’actiu més important pel funcionament adequat de
l’Ajuntament.

Veïns per Rubí
info@veinsrubi.org
www.veinsrubi.org
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