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REUNIÓ SEGUIMENT DE L’ACORD
CONCURS DE TRASLLATS I CONVOCATÒRIES
El passat dia dimecres 25 de setembre ens vam reunir amb el Departament per fer el seguiment anual
de l’Acord de Condicions del CAR, Acord que restarà vigent un any més al no haver-se denunciat per
cap de les parts. Us informem del temes tractats i de les propostes per millorar l’Acord que vam fer
des de IAC-CATAC:
SENSE CONCURS DE TRASLLATS
-EL primer punt que vam demanar va ser un concurs de trasllats urgent, concurs que ens va prometre
la Consellera i que des de la Direcció General se’ns va dir que es faria abans de l’estiu d’aquest any per
després passar-lo a la tardor. Doncs ara ens diuen que no, que no hi ha previsió i que es faria abans de
que es resolgui la «futura» convocatòria d’agents!!. A més la convocatòria d’agents estarà supeditada
a la de sotsinspectors. Les raons que ens donen per aquest darrer incompliment és que consideren
que no hi han suficients places per oferir i, com sempre, que fins que no hi hagin pressupostos
aprovats no disposen de la necessària capacitat organitzativa i econòmica per dur-lo a terme. També
argumenten que actualment està garantida la mobilitat amb les comissions de servei.
Des de CATAC el hi fem la reflexió que som un cos distribuït per tota Catalunya i amb molts agents
que fa massa temps que estan lluny de casa. A més molts companys/es no participen a les comissions
de servei perquè no donen cap garantia, volen tenir una plaça fixa i no tenir que dependre de que
torni o no torni el titular. Insistim en que un concurs encara que sigui de poques places és molt
necessari perquè facilitaria molt la vida de company/es, a més el cost de fer-lo és totalment assumible
per la DG. Com es tanquen en banda demanem que es faci un concurs quan ja es conegui quants
agents de torn intern hagin superat les dues primeres proves de la convocatòria de sotsinspectors.
-Vam exposar algunes decisions arbitràries que s’han donat en algunes comarques alhora de denegar
permisos. La «coletilla» «per necessitats del servei» no pot ser un argument en si mateix i ha d’estar
degudament justificada. L’inspector ens va dir que quan ho creiem convenient ho comuniquem per
tractar cada cas particular. En concret vam exposar en relació al risc d’incendi tenim una eina per
valorar de manera objectiva que és el Pla Alfa, i que entenem que amb nivell 2 es deneguin sol·licituds
en qualsevol època de l’any, però no amb nivells inferiors.
-Vam proposar que el temps d’excedència, excepte la d’interès particular, computi com a temps
treballat alhora d’atorgar les Comissions de Servei (actualment només computen en cas de concurs de
trasllats). Creiem, per exemple, que si algú es demana una excedència per tenir cura dels fills o d’un
familiar no tindria que veure reduïts els seus drets. Ens van contestar que ho estudiarien i ens
donarien resposta perquè és un tema controvertit.
-També vam demanar que, així com els agents tenim l’obligació de sol·licitar les vacances abans del 15
de d’abril, també hauria d’haver un plaç per rebre-les signades. Perquè actualment no hi ha marcat un
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plaç i les vacances requereixen planificació i no pot ser que tinguem aquesta incertesa. Vam suggerir
que el plaç fos fins el 31 d’abril però des de la Direcció General, tot i estar d’acord amb la petició, van
considerar-lo massa curt. Ens faran una proposta que segurament sigui de 30 dies.
Altres temes tractats
Tot i ser la demanda conjunta més important que hem fet des de l’any
passat CATAC i la resta de sindicats actualment només es contempla la convocatòria de 50 agents, i
aquesta sent realistes no creiem que es faci fins després de l’estiu del 2020!! (encara no s’han
redactat les bases). El Director General ho condiciona tot a que hi hagin pressupostos i així poder
augmentar el nombre de places. Ens assegura però que es donarà compliment al PECAR i que si la
primera convocatòria es petita les següents ho compensaran...
- CONVOCATÒRIA D’AGENTS:

Ens comuniquen que la llista definitiva d’admesos la
publicaran aviat i que la primera prova esperen que es pugui fer al novembre però no ho asseguren.
- CONVOCATÒRIA SOTSINSPECTORS:

- Instrucció relativa als criteris d’aplicació de les condicions de treball en els supòsits de gaudiment
de qualsevol tipus de reducció de jornada. Nota: tindran dret a la pausa de 20 min, aquelles
reduccions inferiors a 6 hores quan aquestes es superin per les necessitats del servei.
- Instrucció sobre l’obligatorietat de l’ús dels mitjans electrònics en les relacions laborals a
l’Administració: Bàsicament tracta de la obligació d’obrir el correu corporatiu personal en horari
laboral. També que el Cap d’Àrea Bàsica pot delegar en la seva absència la gestió del correu
comarcal, segons ens diuen són funcions bàsiques dels agents.
-Criteris de selecció de nous interins: Ens comuniquen que s’ha exhaurit la borsa de treball i ens fan
la proposta que la base per agafar nous interins siguin els aspirants que hagin aprovat la primera
prova de la convocatòria de Sotsinspectors. Els sindicats ho estudiarem.
- Es fa consulta per la situació de la revisió de les taules retributives atès que actualment es donen
incongruències clares (cas dels agents majors), ens comuniquen que hi ha la voluntat però, com per
tota la resta, calen pressupostos.
- Vehicles. El primer concurs s’ha resolt amb un contracte per primers de l’any vinent de 50 Toyota
Hilux (molt semblant a l’actual Ford Ranger). El segon lot ha estat impugnat (50 Dacia Duster) i encara
s’ha de resoldre.

Salut!
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