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CREACIÓ ESPECIALITATS I TEMARIS
Ens tornem a quedar soles davant de la Funció Pública per defensar la creació d’especialitats en
aquelles categories anomenades transversals. Únicament s’aconsegueix la creació d’especialitats
en tres categories: Metge/essa, Diplomat/ada en infermeria i Monitor/a de formació
ocupacional.
Aquestes especialitats les valorem molt positivament i així ho hem manifestat, per poder preparar
els temaris de forma més ordenada i donar més opcions als actuals treballadors/es temporals en
unes futures oposicions que es poguessin crear. Però s’han deixat de banda altres categories que
sens dubte tenien unes especialitzacions més que justificades i que tant l’administració com UGT i
CCOO no han cregut que fos necessària la seva especialització en aquests moments, tot i que fa
més de 6 mesos que fem aquesta petició, a la pràctica vol dir, deixar-los de banda. Seguirem la
nostra lluita.
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S’ha aprovat crear doncs les següents especialitats:
 En Metge/essa: medicina del treball, medicina de l’esport i medicina serveis assistencials.
 En Diplomat/ada d’infermeria: infermeria del treball i infermeria serveis assistencials.
 En Monitor/a de formació ocupacional: activitat física i esportiva, arts plàstiques, arts
escèniques i arts audiovisuals.
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Per aconseguir el vot favorable de la IAC-CATAC vam demanar als Departaments implicats amb
categories transversals, i que no han volgut crear les seves especialitats, que argumentessin els
motius: falta de temps, compromís futur,... malauradament no es van pronunciar, ni en un sentit,
ni en altre. Aquest fet va decantar el nostre vot. Ja que som coneixedores que la unió fa la força,
com bé està passant amb la lluita interina que amb la pressió mediàtica que exerceixen al carrer i
al jutjat han aconseguit grans avenços.

Des
de la IAC venim advertint des de fa temps d’aquesta problemàtica, així ha estat als CATACCRAC’s
de Març 21, Febrer 21, Desembre 20, Juny 20, entre d’altres. Ara ens trobem, per exemple, que en
la categoria transversal de C1 Tècnic informàtic, els treballadors/es del Departament de Cultura
hauran d’estudiar temaris com el Registre General d’Explotacions Ramaderes, i en aquesta línia les
aplicacions específiques de: SITRAN, REMO, RIIA, REGA GTR i SIR abreviatures que van en la línia
del primer i que qualsevol informàtic, inclòs de grau, superior, etc.. no sap de què tracta. Són
aplicacions pròpies que es fan servir al Departament d’Acció Climàtica i que hauran d’estudiar els
informàtics de tots els departaments.
Però el mateix els hi passarà als informàtics d’Acció climàtica, o d’altres departaments que els
faran preguntes concretes de la gestió d’enregistrament judicial,... i a l’informàtic/a del
Departament de Justícia que li faran preguntes concretes de....
Que no és prou àmplia i transversal la informàtica perquè en els temaris, s’hagi d’incloure
aplicacions concretes? Per quin motiu entren en el temari aplicacions que únicament es fan
servir en un departament concret i d’un lloc de treball?
Òbviament està pensat perquè el/la treballador/a únicament contesti les preguntes que coneix del
seu lloc de treball, i haurà de deixar en blanc la resta. Però aquests treballadors/es partiran amb
gran desavantatge respecte a la resta, ja que les preguntes no contestades no et sumaran, i
arribar a aprovar serà molt més difícil, perquè no et deixa marge d’equivocació en les preguntes
que hauries de contestar. Això que tan fàcil és d’entendre pels tothom, no ho és per la funció
pública, ni per la resta d’organitzacions sindicals.
Nosaltres diem NO a l’aprovació d’aquest temari, i exigim l’especialització de més categories.
Aquest mateix exemple passa amb els temaris que ja ens han presentat per C1 Tècnic Imatge i so,
D1 Emmagatzemadors i E guardes. Personal que com a màxim podran obtenir 8 o 7 o 6 punts
sobre 10 (en funció de la diversitat de cada categoria). Reduint la seva probabilitat d’aprovar
respecte altres categories NO transversals que els temaris tenen una coincidència total.
Els Operadors de Control (TEOCS) tenen especialitats diferents, aplicacions diferents, incidències
diferents, actuacions diferents, i fins i tot, retribucions diferents. En canvi, tindran un temari únic i
una única especialitat. La gestió que fan els operadors/es d’Agents Rurals referents els furtius, no
existeix als operadors de carreteres. La gestió del túnel de Parpers, operadors/es de carreteres, no
la coneixen els operadors de Bombers, i la gestió en cas d’explosió de gas, no saben com es
gestiona un operador/a d’agents rurals. Aquest és un petit exemple. Únicament cal dir que
operadors/es d’agents rurals tenen més de 500 actuacions pròpies seves i múltiples aplicacions
informàtiques de gestió interna, que no fan servir la resta d’especialitats, això és extrapolable a
les altres especialitats... és per aquest motiu que els departaments no es van pronunciar per
explicar perquè no es consideren especialitats diferents?
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Per qualsevol consulta podeu contactar amb nosaltres a laborals@catac.cat
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Recordem les categories transversals: Metge/essa, Periodista, Diplomat/ada d’infermeria,
Dinamitzador lingüístic, Fisioterapeuta, Programador informàtic, Tec especialista informàtic, Tec
especialista operador de control, Tec especialista so i imatge, Tec. Esp. Manteniment, Conductor,
Emmagatzemador, Oficial 1ª cuiner, Oficial 1ª manteniment, Recepcionista, Telefonista i Guarda

