Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya

BARCELONA: Via Laietana 57, 4t 3a 08003. Tel 93 317 31 51 e-mail sindicat@catac.cat

Total places 1230
Criteris per seleccionar places.
• Essencials.
• Assessorament i lluita contra el frau.
• Gestió eficient de recursos públics.
• %Interinitat.
• Temps transcorregut darrera convocatòria.
• Volum dotacions que justifiquen despeses del
procés
Places a convocar entre altres:
• Bombers 153.
• Agència tributària: Inspectors 20, Gestors 40,
• Assistents social Benestar 65 i Educadors
Benestar 45.
• Intervenció 10.
• Advocats 20.
• Enginyers de Camins 10
• Metges avaluador 10.
• Execució penal: Assistents socials 70,,
Psicòlegs 80 i Dret.
El dimarts el govern publicarà l oferta pública.

JULIOL 2015
www.catac.cat

Funció Pública explica el gran esforç que van fer i
per poder pagar els 44 dies meritats etc.
Expliquen que a la nòmina de juliol pagaran la
regularització del 5%

Resta paga 2012. FP diu que està a l'espera
de la norma estatal. Si l’estat retorna el 75% de
la paga 2012, doncs ok

Paga 2013. La retallada no tenia mecanismes de
retorn. Per tant no hi ha res a parlar.
Paga 2014. El mecanisme no és factible per la
recuperació
En definitiva oblidem nos de les pagues 2013 i

Educadors socials de justícia???? NOOO
Sindicats no signarem aquests números.

Gràcies. La lluita continua
Recuperació FAS I PRODUCTIVITAT.
RES DE RES
La mútua fen una interpretació partidista de una sentencia del
tribunal suprem decideix excloure del concepte accident de treball
“in itinere” un grapat de casuístiques que fins ara si eren accidents
Ara el metge de la mútua, amb noves directrius, decideix si es
accident laboral en funció de la existència o no d’un agent extern
que el provoqui.
Vigileu amb els parts de baixa per aquet motiu
CATAC.IAC ha denunciat davant departament aquesta irregularitat
i em demanat la sentencia i els nous criteris restringits a l’hora de
valorar un accident com in itinere. ESTEM

VIGILANTS

FAS. Proposen la creació d'un grup de treball
que estableixi el disseny d'un nou FAS que
defineixi les situacions d'especial necessitat
PRODUCTIVITAT. Avaluació de l'acompliment.
S havia perdut el sentit. Cal primar "especial
compromís amb l'organització".

