Gavà

Apartat de correus, 24
08850 Gavà
gava@esquerra.org

ANDREU PÉREZ I LORITE, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya – Els
Verds – Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà,
FORMULO
la següent pregunta per a ser contestada per escrit:
Antecedents
El passat 3 de juny es va fer públic el resultat d’un procés de selecció per a una plaça de tècnic de
cultura a l’Ajuntament de Gavà convocada en el marc del Pla d’Ocupació Local.
Hem rebut queixes sobre la correcció del procés de selecció, entre d’altres, que la tècnica de recursos
humans de l’Ajuntament, que possiblement va participar al procés de selecció, coneixia personalment
la guanyadora de la plaça, amb qui mantenia una relació d’amistat a les xarxes socials, i també que el
tribunal es va “oblidar” de sol•licitar als aspirants els documents necessaris per a la correcta valoració
dels mèrits especificats en les sol•licituds, tal com indicava el punt 3.3 de les bases de la
convocatòria, de forma que hi va haver persones candidates a qui no es van valorar els mèrits i
l’experiència laboral en aquest camp.
D’acord amb aquests antecedents, formulo la següent
Pregunta
•

S’ha rebut alguna queixa o recurs en relació al procediment de selecció portat a terme per a
aquesta plaça? En cas d’existir, quina resposta se’ls ha donat?

•

Existeix alguna relació d’amistat o coneixement previ, personal o a través de les xarxes
socials, entre la persona seleccionada i algun dels membres del tribunal de selecció?

•

Per què no es va complir el punt 3.3 de les bases de la convocatòria, i no es va sol•licitar a
totes les persones presentades que aportessin les certificacions necessàries per valorar
correctament la seva experiència professional prèvia i els seus mèrits i capacitats?

•

Donades les queixes, i atès que poden constituir una vulneració clara del deure de
seleccionar els treballadors públics d’acord amb els seus mèrits i capacitats, està previst
anul•lar la selecció i tornar a realitzar el procediment, avaluant correctament els mèrits i les
capacitats de totes les persones presentades?

SOL·LICITO
Que, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del Reglament Orgànic Municipal, em sigui contestada per
escrit en un termini màxim d’un mes.
Gavà, 18 de juny de 2014

Andreu Pérez i Lorite
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG
A LA SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ

