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PERSONAL LABORAL 
 
 

AFECTACIÓ AL PERSONAL LABORAL TEMPORAL PELS CONCURSOS DE CANVI DE 
DESTINACIÓ: 

 
Sense gaire novetats, aquest seria el resum. Continuem sense saber quin és el nombre de personal 
afectat, ni en quin grau. Es preveu que a mitjans de març tindrem informació concreta de 
l’afectació amb la publicació de les llistes provisionals del personal que ha guanyat plaça.  

Respecte al compromís de recol.locació del personal laboral que pugui resultar afectat per 
desplaçaments a conseqüència dels concursos de canvi de destinació ens tornen a dir que “tant els 
departaments com Funció Pública treballaran perquè tothom continui lligat a una feina”. Esperem 
que això siguin fets i no només paraules... 

Si hi ha places vacants pressupostades i de la mateixa categoria al mateix departament es 
recol·locarien en el termini d’un mes de forma directa. Per la resta de casuístiques seria via ATRI. 

Des de la IAC continuem demanant que totes les persones que es vegin afectades siguin 
recol·locades en un termini no superior als 20 dies, independentment de la sentència 69/2020 del 
Tribunal Suprem per la qual no es perdrien els triennis. 

TEMARIS DELS PROCESSOS DE SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL: 
 

L’Administració ens ha lliurat la proposta de la part comuna dels temaris dels diferents grups 
professionals per a les proves de l’Oferta 2017 i de PESCO de tots els grups.  

La IAC no estem d’acord ni amb el nombre de temes ni amb el contingut. Considerem que si volem 
aplicar realment un Pla d’Estabilització i Consolidació s’haurien de tenir molt més en compte els 
serveis prestats especialment per col.lectius sense oposicions al llarg de molts anys. La IAC hem 
trobat que la part comuna sembla més pensada per una carrera professional de personal 
funcionari, que no pas de personal laboral. I demanem que vagi en la línia del temari acordat per la 
categoria C i aprovat en la CIVE de 28/03/2019 (vegeu CATACCRAC núm 17 de 2019).   

Des de IAC defensem que la força del temari ha de recaure en la part específica, ja que aquesta és 
la que ha de demostrar que la persona candidata escollida sigui la millor professional per a realitzar 
la tasca perque serà contractada. Estem parlant de personal laboral, no funcionari, i per tant 
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entenem que a la part del temari comú no ha d’entrar en tecnicismes, ja que el que es busca del 
personal laboral és la professionalitat de la seva labor i és precisament aquesta professionalitat la 
que s’ha de valorar en major grau. Cal recordar que hi ha certes categories que es permet ometre la 
part d’oposició, per l’excepcionalitat, per la qual cosa aquestes categories ni tan sols haurien de 
passar per la part d’oposició, si fos la voluntat de Funció Pública.  

Tot i això, els temaris no estan tancats i l’Administració s’ha obert a què fem les aportacions 
oportunes. Per tant apostem perquè la part comuna vagi més dirigida a conceptes que no pas a 
regulacions i normatives. Esn emplacem a una proposta definitiva a la reunió de la CIVE de març. 

APLICACIÓ DEL CV ANÒNIM A LES OFERTES D’ATRI PER A PERSONAL LABORAL: 
 

Un petit pas més per la igualtat d’oportunitats. I és que com també va passar a la darrera Mesa 
Sectorial (vegeu CATACCRAC núm 06 de 2020), s’ha demanat que s’apliqui per al Personal Laboral el 
Currículum Cec que donarà més garanties de no discriminació per qüestions de gènere, edat, 
origen, etc. Des de la IAC hi estem d’acord malgrat considerem que continuar fent l’entrevista 
segueix condicionant la imparcialitat i per tant cal millorar el sistema. 

EXTINCIÓ DEL PERSONAL GUAITA (grup E) DEL DEPARTAMENT D’INTERIOR: 
 

El Departament d’Interior ha presentat proposta al Comitè Intercentres que vol eliminar la 
categoria E-Guaita. Vol justificar aquesta desfeta per raons tècniques-econòmiques que considerem 
que són de conveniència. Durant molts anys gràcies al personal guaita s’ha aconseguit extingir 
embrions d’incendis, i han pogut informar i donar avís dels avenços i direcció que agafaven els focs 
forestals tan devastadors en els nostres boscos. Ara és el Departament pel qual han prestat tan bon 
servei qui els extingeix. Un total de 96 persones penjaran els binocles de les torres de guaita, i és 
que les màquines s’han imposat i han condemnat a aquesta categoria a l’extinció. Després de molts 
anys aquests treballadors i treballadores veuran com els canvien les condicions de feina. 

El Departament d’Interior ens informa que 33 places estan en excedència i els podria interessar 
agafar el ‘finiquito’, és a dir extingir la relació laboral. Per la resta els ofereix diferents opcions. 
Convertir-los en Ajudants d’Oficis Forestals (AOF), Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF), o 5 
places de conductors. No es pronuncien sobre què passarà amb el personal Guaita amb contracte 
temporal, pensen desfer-se’n sense més? 

Com faran la tria? Tothom podrà optar a tot? El que ens avancen és que hauran de fer una prova 
de capacitat i el “compromís” que ningú serà acomiadat, però que passa si no se supera la prova? 
Massa preguntes que queden a l’aire i novament el “compromís” que tothom farà formació prèvia 
del nou lloc de treball.  Falta saber de quin lloc.  

PERSONAL LABORAL AFECTAT PER LA CREACIÓ DE LA GERÈNCIA DE SERVEIS 
COMUNS AL DISTRICTE ADMINISTRATIU: 

 
Un total de 32 persones i 31 llocs seran els que s’adscriurà a la Gerència de Serveis Comuns que 
dependrà del Departament de la Vicepresidència i d’Economia. D’aquest personal un gran nombre 
anirà al nou Districte Administratiu i una petita part es quedarà a Fontanella.  

 
Per  qualsevol consulta contacteu amb nosaltres a laborals@catac.cat 

 

La millor defensa un bon IAC CATAC ! 
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