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INFORMATIU DE LA SECCIÓ SINDICAL DE CATAC-IAC A TES
OAC A BARCELONA 

El passat 28 de novembre, tot just assabentats que als companys/es de l’OAC -que optaven a 

les places d’informador/a-tramitador/a C/D 16-  els havien posat una prova que no s’adequava 

gens a les tasques que en la pràctica havien de portar a terme en els llocs pels quals optaven, 

van presentar un escrit al director de Serveis del Departament, en què exposàvem la nostra 

disconformitat amb aquest tipus de prova. 

Quan ja creiem que abans de festes de Nadal no se’ns donaria cap resposta, des de la 

Subdirecció de Serveis i RRHH se’ns ha convocat a una reunió demà divendres 19 de 

desembre. Aquesta reunió és una de les periòdiques que amb més o menys assiduïtat 

mantenim les tres seccions sindicals del DTES amb la Direcció de Serveis i la Subdirecció de 

Serveis i Recursos Humans. Un dels punts del dia d’aquesta reunió és l’OAC, tot i que encara 

no ens han concretat si es tractarà sobre el funcionament de l’Oficina, o bé es parlarà sobre el 

tema de l’adscripció a aquests lloc de treball 

Des de CATAC-TES no volíem deixar passar l’oportunitat que els companys/es afectats 

directament i, perquè no, també la resta de personal de la Delegació de Barcelona, sabessin de 

primera mà i tot just abans que es produís, que seguim de prop el tema i que ens preocupa tot 

aquest procés que tants canvis ha suposat per a molts dels nostres companys i companyes. 

A primers de la setmana vinent us enviarem un altre correu amb el resultat d’aquesta reunió. 

Tot i això, si voleu més informació restarem a la vostra disposició en els dies no festius 

d’aquestes festes. 
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BARCELONA: Via Laietana 57, 4t 3a 08003.  Tel 93 317 31 51 e-mail sindicat@catac.cat
GIRONA: Joan Maragall, 35, 5è. 17002. Tn. 972 22 15 88 e-mail .girona@catac.cat 
LLEIDA: Av. Catalunya, 2 25002. Tn. 973 26 79 83 e-mail lleida@catac.cat 
TARRAGONA: Av. Ramon i Cajal, 52, 1r 43005 e-mail tarragona@catac.cat


