
 

                                                                                                 

CATACCRAC LABORAL       REUNIONS SETEMBRE 

 

Dimecres dia 2. Reunió Comissió Seguiment Conveni. 

 En aquesta comissió s'aproven les Bestretes, els permisos per poder fer més de 7 dies 

d'Indisposició a l'any per malaltia crònica, i es parla tot allò relacionat amb desenvolupament del 

Conveni. Demanem que la informació que no estigui subjecta a la llei de protecció de dades es  

a dir, de caràcter estadístic i general, sigui publicada pel coneixement de tota la plantilla.  

 Aquesta comissió es reuneix el primer dimecres de cada mes. La propera reunió serà el 7 

d'octubre. 

Dimecres dia 9. Reunió Comissió de Formació. 

 Es van seleccionar els companys que realitzaran els diferents  cursos de l’AFEDAP segons els 

criteris establerts al conveni vigent.  

 D’altra banda, des de la CATAC-IAC, considerem que els cursos que puguin beneficiar o siguin 

d’utilitat per a la promoció interna, haurien d’estar a l’abast de tothom que estigui interessat en 

realitzar-los. Per aquest motiu el curs de “PROCEDIMENT ADMINISTRATIU” que coincideix 

amb el temari per a la promoció interna d’Auxiliar Tècnic de Gestió,  procés que comença el 5 

d’octubre, hauria d’estar inclòs en aquest grup. Una altra cosa resultarà un greuge comparatiu 

entre l@s company@s que el realitzin, i aquell@s que per diferents motius no el puguin 

realitzar. (“Valga la redundancia”) 

Dimecres dia 16. Reunió Comissió de Bases i Processos Selectius. 

 En aquesta reunió la CATAC-IAC defensarem que les proves estiguin especificades i 

explicitades, tan en forma com en puntuació, parlem per exemple de les memòries o 

entrevistes. No donarem el nostre vist-i-plau a les generalitzacions que facin possibles 

arbitrarietats, ja que considerem que quan més clares i concretes siguin les bases més 

transparència i tranquil·litat per a tothom. 

Dijous dia 17. Reunió Grup d'Estudi dels Processos Selectius. 

 La CATAC-IAC estem defensant des del primer dia que els processos de selecció es facin amb 

total transparència i el màxim de rigor. En aquesta comissió demanem de forma sistemàtica que 

tots els mecanismes selectius: psicotècnics, memòries, entrevistes, exàmens teòrics, etc.. 

estiguin clarament exposats a les bases que regeixen les diferents convocatòries,  i 

desenvolupats de manera professional. 

 

 Encara resta pendent fer reunió de Comitè Unitari (CU). L'última va ser el 21 de juliol, esperem 

la convocatòria de la propera reunió el més aviat possible.  

 La CATAC-IAC en quant estem una mica més organitzades publicarem la relació de les Hores 
Sindicals que anem utilitzant.  
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