Entesa per Sabadell juny de 2009

l’Entesa informa

El govern BUSTOS contracta personal A DIT
per a col·locar persones afins al PSC
Juliol - setembre 2007. L’Ajuntament contracta 15 persones
amb caràcter d’urgència pels departaments de Comunicació,
Protocol i Territori, sense cap tipus de convocatòria pública
ni procés de selecció, vulnerant la legalitat.
Algunes d’aquestes persones feia 3 anys que ocupaven el
mateix lloc de treball com a personal de confiança.
Octubre 2007. El Comitè d’empresa de l’Ajuntament interposa
un recurs contra aquestes contractacions.
L’EEntesa per Sabadell denuncia públicament aquesta irregularitat i desvetlla que com a mínim 6 d’aquestes persones estan
directament vinculades al PSC.
Novembre 2007. Per tapar la il·legalitat el Govern municipal
modifica la plantilla creant les places de funcionaris interins.
Octubre 2008. El Govern municipal convoca el concurs per a
proveir aquestes places i designa com a membres dels tribu nals d’aquests concursos persones directament vinculades al
PSC (la parella d’un regidor, una membre de l’executiva del
PSC de la Federació Vallès Occidental Sud i un regidor de
l’Ajuntament de Parets).
L’EEntesa per Sabadell denuncia la nova irregularitat i la manca
d’ètica.

Abril 2009. El jutge resol la demanda interposada pel Comitè d’empresa i declara la nul·litat
radical i absoluta dels decrets de nomenament
d’aquestes 15 persones per haver prescindit
absolutament del procediment legalment establert.

El PSC confon
l’Ajuntament amb una
oficina de col·locació
Aquesta és la punta de l’iceberg d’una
nefasta política de personal portada a
terme pel PSC.
Una política que comporta:

Irregularitats
Col·locar p
ersones

afins al PS
C

L’afinitat política com a únic mèrit
Incomplir la legalitat
Manca de tran
sparència

Pèrdua de qualitat laboral
Vulnerar els drets
treballadores
dels treballadors i

QUINS SÓN ELS PRINCIPALS RESPONSABLES?
El Tinent d’Alcalde Joan Manau, responsable de la política de personal i primer secretari del PSC local
L’alcalde Manuel Bustos, màxim responsable de les actuacions del Govern municipal

L’Entesa per Sabadell rebutja sense pal·liatius aquesta pràctica del govern
municipal del PSC i reclama que assumeixi responsabilitats polítiques
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