Ajuntament de Mataró

Sr. David Bote Paz
Alcalde
Benvolgut,
En el punt número 12 del Ple celebrat el passat dia 6 de setembre, “Proposta de
modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró de l’any 2018”,
en la seva intervenció el nostre grup, textualment, va dir:
“... En tot cas, els hi demano formalment i m’agradaria que així constés a l’acta de la
sessió, un informe de la Direcció de Recursos Humans de quines són les modificacions
de llocs de treball que la SEVA ORGANITZACIÓ i les necessitats de l’Ajuntament
requereixen i també el calendari per a la seva preceptiva aprovació pel Ple Municipal.
Així mateix, els hi demanem un llistat dels llocs de treball que es troben vacants i
d’aquells que s’han cobert mitjançant una adscripció provisional o qualsevol
altre forma que no sigui el corresponent concurs, fent-hi constar la data
d’incorporació de la persona que ocupa aquest lloc”.
Havent passat més de dues setmanes de la celebració d’aquella sessió plenària, el
govern no ha donat cap resposta a la demanda feta al Ple.
És per aquesta raó que ens dirigim a vostè per tal que ordeni als Serveis Tècnics
corresponents donar oportuna resposta escrita a la demanda, afegint-hi també les
adscripcions de personal a altres serveis diferents del que fins ara estaven donant
servei, com és el cas del tècnic de Cultura traspassat al Servei de Comunicació, i fent
constar si les persones que ocupen els respectius llocs de treball tenen plaça en
propietat o són personal interí.
Convençut que en aquesta ocasió la nostra demanda serà degudament atesa, rebi una
cordial salutació.

Quim Fernàndez i Oller
Regidor-President del GM de Convergència i Unió
25 de setembre de 2018

Grup Municipal de CONVERGÈNCIA i UNIÓ
La Riera, 48, 2on. – 08301 MATARÓ
93 758 21 03 telèfon - 93 758 24 63 fax
A/e: ciu@ajmataro.cat – secretaria@ciumataro.cat
http://www.ciumataro.cat

