
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA PER A LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ ESPECIAL PER LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL

Pendents de CIU

Fets

Atès que darrerament hi ha hagut contractacions de personal, recordant que des dels grups municipals de 
l’oposició només se n’han assabentat després de la seva incorporació, sense haver tingut l’ocasió de valorar, 
debatre i participar en el seu estudi dintre de la Comissió de Transparència i preveient que aviat hi haurà noves 
incorporacions de personal en aquest Ajuntament.

Segurs que la ciutadania percep que totes aquestes incorporacions no es fan de la forma més coherent i clara 
possible, donant un motiu més de descrèdit i de la pèrdua constant de credibilitat del món de la política.

Fent un pas més per a la millora de la transparència en pro del consistori i del poble, sol·licitem al Ple l’adopció 
dels següents

Acords

1. Crear una Mesa de Contractació de Personal, dins de la Comissió Informativa de Transparència i
Participació, on tots els grups polítics municipals gaudiran de la possibilitat de poder valorar i
decidir conjuntament aquelles incorporacions a l’Ajuntament de Calafell o aquells canvis per
mobilitat interdepartamental, garantint així una total transparència, vetllant perquè els processos
selectius s’ajustin a la normativa, es garanteixi la igualtat d’oportunitats i esvaint per complet
qualsevol dubte que pogués tenir la ciutadania al respecte.

2. En el cas de les empreses externes que tenen contractes amb l’Ajuntament, que es faci un
seguiment, a través de la Comissió Informativa de Transparència i Participació, entre els
representants dels diferents partits, de les necessitats puntuals segons la temporada en què es trobi el
municipi i es prioritzin les situacions de risc dels inscrits en la borsa de candidats a ocupar aquestes
places de forma temporal.

3. Fer pública cada incorporació i els criteris seguits a tots els mitjans de comunicació, així com al
Twitter i al Facebook de l’Ajuntament.

Calafell, 9 de novembre de 2015
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