
                                                         
 

CSIF MENTEIX I POSA EN PERILL ELS 

TREBALLADORS 

En relació a l’escrit que va fer públic el sindicat CSIF referent a la reunió sobre les 

oposicions de psicòlegs que va tenir lloc ahir al matí, els sindicats UGTPRESONS, 

CCOO i CATAC hem de manifestar el següent: 

1r.- D’entrada resulta del tot incongruent i preocupant que CSIF acordi amb la 

resta de sindicats la publicació d’un escrit unitari que rebutja de ple la proposta de 

l’Administració i paral·lelament en publiqui un altre que valora positivament diversos 

aspectes de la mateixa.  

2n.- CSIF menteix en afirmar haver efectuat propostes i, menys, que aquestes hagin 

estat recolzades per la resta de sindicats.   

3er.- CSIF menteix quan diu haver demanat l’exempció de l’entrevista (fins i tot havia 

manifestat estar-ne a favor) i del curs selectiu als interins, ja que són exigències fetes 

per la resta d’organitzacions sindicals. 

4t.- CSIF juga a favor de l’Administració quan diu acceptar la projecció de 

percentatges del nombre de temes al nombre de preguntes, ja que això provocaria 

que en les futures oposicions de juristes el 60% de les preguntes corresponguessin a 

la part general, cosa que només beneficiaria als aspirants del carrer recent llicenciats. 

5è.- CSIF menteix quan diu haver proposat ajornar els terminis de la convocatòria i 

ampliar els percentatges de la fase de concurs, ja que va ser proposta de la resta. 

Amb aquest posicionament CSIF sembla entrar en el joc de la proposta de bases de 

l’Administració i posa en greu perill les possibilitats de consolidació dels seus llocs de 

treball a desenes de companys psicòlegs interins i a curt/mig termini a centenars 

d’altres companys interins de rehabilitació. 

Així mateix, animem CSIF a ser durant les reunions tant actius i bel·ligerants com 

pretenen semblar en els seus escrits, per la senzilla raó que, per exemple, ahir 

pràcticament no van intervenir; d’això no només en són testimonis la resta de 

representants sindicals, sinó també els representants de la Plataforma de treballadors 

afectats que van ser presents la reunió.  

CCOO, CATAC i UGTPRESONS considerem que ens trobem davant d’una conjuntura 

transcendental que esdevindrà determinant pel futur laboral de moltíssims 

treballadors i, per això, convidem a CSIF que abandoni la seva frívola demagògia i se 

sumi sense ambigüitats a una unitat sindical que serà necessària per vehicular amb 

força les decisions que el col·lectiu de rehabilitació adopti a l’Assemblea convocada per 

al proper dia 22 de desembre.   
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