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CATACCTS/IAC signa el Pacte  pel qual s’estableixen els criteris de 
reassignació de personal amb motiu del tancament del Centre 
penitenciari Model de Barcelona. Després d’arribar a un acord al grup de 
treball que es va constituir amb la part social i la Direcció de l’ICS, 
aquest ha estat elevat a la Mesa Sectorial per a la seva signatura.  

CATACCTSIAC va demanar a la Mesa sectorial  que el barem de la 
Borsa de Treball no es modifiqui. El Pacte de la Borsa de Treball 
estableix que serà modificat pel barem de la darrera convocatòria. 
D’acord amb això, l’ICS volia modificar el barem i posar el de la 
convocatòria de 2015. Nosaltres vam demanar que de la mateixa 
manera que es va fer una modificació del Pacte en relació als 10 punts 
per aprovar l’oposició ja que la darrera convocatòria va ser molt escassa, 
hem demanat que aquesta mateixa convocatòria no tingui repercussió 
per a  la Borsa de Treball. L’ICS es va comprometre a contestar-nos. 
UGT, com a signant del Pacte de la Borsa,  no estava d’acord en tractar 
aquest tema a la Mesa Sectorial. 

Estat actual P-2010,  presentació Mèrits (fins al dia 30 de març de 
2017). Una vegada acabada la fase de presentació de mèrits es farà la 
publicació del llistat provisional i s’obrirà el  període d’al·legacions. 
L’ICS manifesta que l’objectiu que té és que tot el que ha guanyat plaça i 
vulgui quedar-se on està ho podrà fer No s’afectarà a cap interí .  Es 
preguntarà a tots els aspirants on volen anar. No dóna dates de quan es 
farà l’acte d’elecció. 
 
Oposicions 2015, en aquests moments s’està amb el període 
d’al·legacions del recurs de la  tercera prova. El període de presentació 
de mèrits es farà a finals d’abril. 
 
Oposicions de promoció interna, la intenció de l’ICS  és fer l’examen 
al Juny, però també van manifestar que és molt just, i potser que es faci 
després de l’estiu. 
 
Oferta pública 2017, L’ICS pensa que podrà convocar de totes les 
categories  al voltant de 2.400 i 2.500 places, però  fins que no s’aprovin 
els pressupostos no tindrà el nombre de places definitives a convocar. 
 

 


