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REUNIÓ COMISSIÓ DE SEGUIMENT
06/06/2017
Assistents Administració: Jesús P. sots-director general de Recursos Humans i
Econòmics; Maria Jose M. sots-directora general de Recursos Humans i Relacions Laborals
del Departament de Justícia; i Montse R. responsable Ârea Relacions Laborals del
Departament de Justícia.
Assistents sindicats: CATAC-IAC, CSIF, UGT i CCOO
Desenvolupament de la sessió:
Borsa d'interins: Ens informen que hi ha 90 interins a la borsa sense feina i que ja s'han
destinat 36 companys de la borsa a reforçar els centres aquest estiu (10 GO, 8 GSI, 11
GAMV i 7 GAMP) i properament destinaran els 54 companys restants. CATAC-IAC demana
que es reuneixi el més aviat possible el subgrup de treball de la borsa d'interins ja que s'han
detectat irregularitats a l’hora d’adjudicar destinacions. L'administració hauria de complir amb
els acords signats i seguir l'ordre establert. Som conscients, perquè així ho han verbalitzat,
que no estan d’acord en valorar només l'antiguitat però hauríen de ser responsables del que
signen.
Promoció del D al C: Es demana una calendarització de tot el procés. L’administració ens
informa que no serà abans de l'octubre ja que no tothom té els cursos necessaris per
participar en la promoció. Els temaris no saben si seran els mateixos de la JU24. CATACIAC exigeix que els temaris han de ser els mateixos ja que els companys no tenen la culpa
del retard de l'administració en realitzar el procés.
Horaris educadors Quatre Camins: La part social ens queixem de les votacions de canvi
d'horaris que vol realitzar la direcció d'aquest centre. Cap treballador ha demanat el canvi
horari i no sabem sota quin interès volen fer aquesta votació. Des de CATAC-IAC tornem a
demanar respecte als acords signats, tot i que siguin de l'any 2000. No creiem just que una
nota informativa feta per l’administració anul·li el signat, els acords i diferents pròrrogues.
Informació de les comissions de serveis i diferents encàrrecs en funcions: Des de
CATAC-IAC proposem fer el més aviat possible els diferents concursos de trasllats per
estabilitzar definitivament la plantilla. També es demana controlar les provisions provisionals
d’alguns formadors que no ocupen la plaça, igual que l'administració controla les provisions
provisionals dels companys sindicalistes.
PRP: Es demana saber si no hi haurà cap sorpresa a final de mes. L'administració diu que
si es compleixen els temps (la tramesa, la mesa sectorial, reunió extraordinària…) es pagarà
a la nòmina de juny. No ho tenien molt clar.
Us seguirem informant.
Barcelona, 6 de juny de 2017
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