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GENERALITAT DE CATALUNYA

Secció Sindical de Treball, Afers Socials i Famílies
Reunió, per fi, del Departament amb el Comitè Intercentres (CI) el
passat dimarts 28 de maig. Ho diem així perquè la IAC-CATAC des
del mes de febrer estem demanant informació sobre les places PESCO
i no PESCO i no hem rebut cap resposta. Justament a principis de maig
IAC-CATAC vam fer un escrit de Sol·licitud d’accés a la informació
pública i vés per on el 28 de maig ja tenim tota la informació
requerida.....Santa GAIP!!!!
CONCURS DE CANVI DE DESTINACIÓ:
Ens lliuren l’esborrany de les bases de la convocatòria del concurs de
canvi de destinació de les categories afectades pel PESCO
(metge/essa, diplomat/da infermeria, tècnic/a centres de disminuïts
psíquics, auxiliars de geriatria, auxiliars sanitàries, cambrer/anetejador/a i porter/a).
 La convocatòria sortirà al juny, de moment sense data
concreta.
Al marge de les bases, ens lliuraran informació sobre els horaris i els
torns de totes les places, documentació que serà penjada al web del
Departament.
PESCO: pla d’estabilització i consolidació:
Es tracta de places dotades pressupostàriament i ocupades de forma
temporal i ininterrompudament, almenys en els 3 anys anteriors a
31.12.2016 (estabilització) i/o d’acord amb la Transitòria quarta de
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l’EBEP ocupades interinament o temporalment amb anterioritat a l’1 de
gener de 2005 (consolidació).
 85 places són les afectades al nostre Departament pel PESCO,
de les quals 41 es corresponen a consolidació i 44 a estabilització
Per primer cop, gràcies a la petició que vam fer la IAC-CATAC
davant la GAIP, tothom pot veure al seu propi ATRI el seu codi
plaça.
Sobre els calendaris previstos, no concreten donat que depèn del
nombre de participants i si hi ha personal que opta per a la promoció a
una categoria superior i s’hagi de fer proves, cosa que allargaria el
procés.
El nombre definitiu del pla PESCO, pot modificar-se si part d’aquestes
places són guanyades en concurs.
A la IAC-CATAC ens ha sobtat el nombre total de places afectades.
Esperàvem més. Diuen que és Funció Pública qui en base als requisits
determina les places i a més que tenim pel davant una oferta pendent
de 485 places de la categoria d’auxiliars de geriatria, que van sortir a
l’Acord de GOV/48/2017, de 18 d’abril. Cal recordar que ja es va fer el
concurs del canvi de destí corresponent i per tant la convocatòria
d’aquesta oferta es preveu pel mes d’ABRIL de 2020.
IAC-CATAC us continuarem informant puntualment de les
diferents reunions mantingudes i dels avenços que es vagin
produint.
Properament farem reunions informatives. Veniu!!!!!

La millor defensa, un bon IAC- CATAC!
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