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Incompliment de la Gerència del calendari i dels terminis legals de convocatòries. 

El passat divendres 30 d'abril va finalitzar el termini previst per a la publicació del primer bloc de 
convocatòries de processos selectius, tant de torn lliure com de promoció interna. 

Malauradament, menys de la meitat de les convocatòries anunciades han estat convocades i encara queden 
pendents de publicar fins a 10 (si finalment es convoquen la totalitat dels perfils de laboratori). 

Les convocatòries pendents corresponen als grups A2 i C1 de laboratoris, C2 de biblioteques i C2 de personal 
laboral. 

Som conscients que és un calendari orientatiu i que la situació sanitària pot dificultar les diverses gestions 
organitzatives i administratives però és prioritari no augmentar la incertesa de les persones afectades. 

Per això demanem la publicació immediata d’aquestes convocatòries pendents i, si sorgiren problemes 
organitzatius, la conseqüent rectificació del calendari orientatiu. 

D’altra banda, el mateix divendres 30 d'abril finalitzava el termini legal per a l'ocupació provisional d'una plaça 
de cap de servei sense que s'haja publicat la preceptiva convocatòria de concurs de lliure designació. 

Reiteradament hem informat i demanat la necessitat de convocatòries periòdiques de concursos per tal de 
no apurar els terminis legals. Tanmateix, massa sovint, finalitza la situació de provisionalitat i les persones que 
ocupen  aquests llocs cauen en una situació de il·legalitat. 

CGT ha recordat a la Gerència, tant verbalment com per escrit, la situació d'aquesta plaça. També hi ha un 
altre nomenament provisional de cap de servei, el termini legal del qual finalitza en un mes. I, cap a la tardor, 
es trobaran en la mateixa situació, com a mínim, una plaça de cap de secció i una altra de cap d'unitat. 

En el cas de les places de cap d'unitat, s'afegeix que el nombre de vacants és ja prou elevat (al voltant de 30, 
un 50% més que les ofertades al darrer concurs) quantitat que comportarà una gestió administrativa 
complicada i molt exhaustiva al tribunal. 

Per tal de no caure en il·legalitats, que sindicalment tindrien obligació de denunciar i recórrer, (amb 
conseqüències desagradables per a tothom) CGT demana les convocatòries de caps de servei pendents i el 
calendari dels futurs  concursos de cap de secció i caps d’unitat. 

L'endarreriment de les convocatòries, afegit a l'envelliment de la plantilla, fa que augmenten les dificultats 
per a cobrir provisionalment diferents llocs de treball. : D’una banda, els llocs que normalment es cobrien 
en comissió de serveis s'han hagut de cobrir en algun cas per millora; i per altra banda les places que es 
cobreixen amb nomenaments de borsa estan tenint dificultats perquè s’esgoten aquestes borses, fet que 
suposa un ingent treball extra de convocatòries d’ampliació. 

L’últim cas que hem conegut és el de la borsa d'auxiliar de serveis, que està "tècnicament esgotada": hi ha  
prou persones disponibles però a la majoria no se’ls pot oferir nomenaments per acumulació de tasques, 
fins a després de l’estiu. De fet, tenim constància que s'ha cridat a persones de la borsa de C2 de biblioteques 
per a cobrir alguns d'aquest nomenaments: una solució, potser pràctica, però de la que no hem rebut cap 
informació per part de la Gerència. Podem imaginar (amb l'antecedent de les instàncies presentades a la 
convocatòria d'ampliació de la borsa d'A2) el que podria suposar una convocatòria d’ampliació de la borsa 
d'auxiliar de serveis. 
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