
 
REUNIÓ COMISSIÓ DE SEGUIMENT (15.11.2018) 

 
-En aquesta reunió s’han abordat diversos temes de vital importància con és la creació d’un 
calendari de reunions on es crearan diferents grups de treball per tractar els diversos punts 
que no siguin de la Comissió de Seguiment de l’acord 06-09. Així com transport, borsa de 
treball, entre d’altres temes. S’acorda fer reunions cada mes a partir de 2019. 
 
-Situació dels reforços i interins: 117 interins seran renovats i si pot ser al mateix Centre on 
són actualment. Cal recordar que aquests reforços acaben a finals d’aquest mes novembre 
i que l’administració vol renovar fins al 31 de gener de 2019. Això inclou les noves 12 
incorporacions d’interins  que han estat distribuïts en diversos centres per cobrir urgències. 
El 19 de novembre estan convocats al CAR (Centre d’Alt Rendiment) de 300 aspirants a 
ocupar places de reforç i els que passin les proves físiques hauran de fer un curs de 
selectiu al CEJFE els últims quatre dies del present mes de novembre per a incorporar-se 
el dia 1 de desembre fins el 31 de gener de 2019. En total seran 40 places,  segons les 
necessitats previstes, però això encara està per concretar per possibles modificacions. El 
calendari previst é:  19 novembre Proves físiques al CAR; 26,27, 28 i 30 de novembre 
examen per els aspirants que superin la rova física al CEJFE.  
Les comissions de serveis i les vacants creades seran ocupades. IAC/ CATAC pregunta per 
-La plaça del COGI i sorprenentment aquesta placa no serà ocupada, només si fos 
necessari. 
-Interpretació permís per hospitalització. Justament avui han passat als centres els criteris a 
reivindicació dels sindicats. Aquests criteris a seguir són els fixats per la Mesa Sectorial el 
passat mes de Juny i que s’ha de tenir en compte que els dies per hospitalització es poden 
agafar de manera discontinua sempre que no passin dels 10 dies de la causa 
d’hospitalització.   
-COLLE: No augmentaran les places a 24 GMO ni les  8 CRIMO.  
-Es demana reforços per al C.P. de Mas d’Enric. Ens diuen que s’han enviat els necessaris. 
-IAC/CATAC demana que la formació on LINE que es realitzen als centres surti al llibre de 
serveis per impedir males interpretacions i no deixar al company a expenses del cap de 
serveis. 
-PRP només garantit fins 31/12/18. Pel 2019 no hi ha PRP, s’ha de tornar a negociar.Servei 
de transport és suprimirà als centres de Mas d’Enric i Puig De Basses a final d any. Tot i les 
queixes dels sindicats. 
-Abans de Nadal és previst  que es resolgui el concurs de trasllats dels psicòlegs. 
Oposicions per l’any vinent. 
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