
 

 

 

REUNIÓ SOBRE LA PROPOSTA DE BASES PER LA PROVISIÓ DE 
LLOCS DE TREBALL DE LA FAMÍLIA D’INVESTIGACIÓ 

 
 

Avui 16 d’abril de 2021 hem celebrat una reunió telemàtica entre els sindicats representatius i els 
representants de l’Administració acompanyats de dos caps de la CGTSE  per discutir, aclarir i matisar la 
proposta de bases per la provisió de llocs de treball de la família d’investigació (bàsica, avançada i policia 
científica). D’aquesta reunió volem destacar el següent: 

 
1- No hi ha un calendari previst, pensen que encara queden entre 3 i 5 setmanes per poder fer 

la publicació de les bases al DOGC. Fins que no hi hagi la publicació al DOGC no poden fer una 
previsió de dates del procediment orientatives. 

 
2- Totes les places que es guanyen per concurs-oposició es podran guanyar a resultes, si 

no surten pròpiament a l’apartat de “a resultes” serà perquè estan incloses directament  a 
l’oferiment principal, i, per tant, es poden demanar i també guanyar a resultes. Pensem que 
haurien d’haver sortit més places, però tenen la voluntat de fer un nou concurs d’aquí a dos anys 
per seguir ajustant plantilles (desgraciadament, aquesta també era la previsió que van fer fa set 
-7- anys!!!). 

 
3- No sortiran places de policia científica bàsica perquè aquestes no existeixen, les tasques 

de policia científica bàsica les assumeixen algunes de les persones que tenen plaça a les unitats 
d’investigació bàsica. 

 
4- A la ciutat de Barcelona trobem que les places que surten a la proposta no segueixen el 

% que es va establir de 70% concretes per ABP i un 30% genèriques, aquest detall és 
especialment rellevant a la categoria de sergents, on totes són genèriques. Hem pogut 
constatar que el model d’Investigació establert per la ciutat de Barcelona està essent 
revisat i molt provablement part d’aquesta revisió queda patent en la proposta de bases que 
ens han lliurat. Hem aprofitat per denunciar que hi ha persones en nivell 2 fent les mateixes 
tasques que agents de nivell 3, aquest fet provoca desigualtats i malestar laboral. 

 
5- S’ha discutit força el tema dels mèrits, la majoria de sindicats de l’escala bàsica hem 

denunciat la puntuació en base al PGA, aquesta nota fa temps que s’ha demostrat que és 
subjectiva, per tant, reclamem que aquest ítem es valori amb el menor valor possible. També 
s’ha discutit sobre la puntuació pel que fa al treball desenvolupat, actualment, després 
de 7 anys sense concursos, és impossible no causar greuges: si no es valora el treball 
desenvolupat provocarà que persones que fa molts anys que fan aquestes tasques en comissió 
de servei, de manera provisional o per plaça guanyada per LD, no la puguin assolir de manera 
fixe, i el Cos perdi el talent i l’experiència que tenen, però, alhora, si es valora aquest temps 
treballat a dit, crea un greuge pels efectius que voldrien haver treballat en aquests llocs i no han 
gaudit de la possibilitat d’accedir-hi. Tot plegat un desgavell per no haver fet les coses COM 
i QUAN TOCA!!! 

 
6- Hem demanat que es gravin els exàmens orals, per seguretat i transparència. La resposta 

és que tècnicament ho veuen complicat, no tenen clar que jurídicament sigui viable. Al CAT 
pensem que és un tema de voluntats, possiblement relacionat en futures reclamacions... no cal 
dir res més. 

 
 

 


