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Us fem arribar aquest Catacrac, resum de la reunió que s’ha celebrat el divendres 11 de març de 
2022 amb els següents punts de l’ordre del dia: 
 

1) Presentació del C.I. a la Directora de Serveis 
2) Punt de millora de la negociació del conveni pendents per definir. 
3) Temaris del concurs Pesco que no s’han publicat. 
4) Afectació del personal interí al procés d’estabilització al departament. 
5) Llistat actualitzat del personal laboral que forma part del departament. 
6) Condicions per les jubilacions parcials del personal laboral i interí afectat pel concurs 

d’estabilització. 
 

Punt de millora de la negociació del conveni pendents per definir. 

 
Es planteja punts de millora referent a sol·licitud de millores que van quedar aturats per la COVID 
i la nova creació del departament. Les millores es plantegen de cara al VII Conveni, però aquest 
també va quedar aturat. Per tant, es tornarà a replantejar quins són aquells que corresponguin i 
s’actualitzaran donat que encara som a temps. 
 

Temaris del concurs Pesco que no s’han publicat. 

 
Cal recordar que és responsabilitat del departament publicar el temari d’aquelles places que són 
pròpies i en d’altres parcials. Aquests temaris han de ser prèvia negociació real amb la part social. 
Aquests temaris que acabin aprovant-se es faran servir tant per places PESCO (si no decau), 
com no PESCO. La nostra responsabilitat com a representants dels treballadors és vetllar perquè 
els temaris siguin realistes i assumibles. Som personal laboral i no funcionari i tenim una carrera 
professional limitada. IAC-CATAC vetllarà per tal que els temaris s’ajustin al nombre de temes 
que els pertoca i que aquest tingui el contingut apropiat a la categoria professional corresponent. 
Els temaris propis són sobrestant d’obres públiques, auxiliar d’inspecció de transport, auxiliar 
d’obres públiques i vigilant auxiliar d’explotació. El departament es compromet que a finals de 
març es podria presentar un esborrany. 
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Afectació del personal interí al procés d’estabilització al departament. 

 
IAC-CATAC demana identificació d’aquestes places. El Departament està a l’expectativa de Funció 
Pública (FP) que encara no s’ha pronunciat. Funció Pública ha agafat aquest tema com  a propi, i ho  
centralitzen ells.  Quan  tinguin  la  recopilació  de  totes  les  places  de  tots  els  departaments  ho faran 
extensiu de manera global i a la vegada. Segons la Llei 20/2021 tenen de termini fins a Juny de 2022. 
IAC-CATAC demana al departament que un cop tingui coneixement de l’afectació d’aquestes places doni 
trasllat directe també al personal afectat. El Departament donarà trasllat quan tingui aquesta informació. 

 

Llistat actualitzat del personal laboral que forma part del departament. 

 
Es demana que es passi un llistat actualitzat de tot el personal que forma part del nou 
departament. Es farà arribar. 
 

Condicions per les jubilació parcials del personal laboral e interí afectat pel concurs 
d’estabilització. 

 
Que succeeix quan una persona està en jubilació parcial, o en previsió d’aquesta?  
S’haurà de presentar al concurs d’estabilització? Es podrien excloure d’aquests processos? La 
qüestió és que al PESCO 17 es van excloure, demanem que s’exclogui, però aquesta exclusió 
hauria de ser expressada per Funció Pública.  


