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INFORMACIÓ DEL PROCÉS DE 
RECOL·LOCACIÓ DEL PERSONAL DELS 

CE TIL·LERS I MONTILIVI 
 
 
Ahir dilluns 4 de març de 2013 es va reunir el grup de treball de la Mesa General per tractar el 
tema del personal dels Centres Educatius Til·lers i Montilivi amb els resultats següents: 
 
RELACIÓ DE LLOCS QUE HAN QUEDAT DESCOBERTS O ES COBRIRAN AMB RESULTES 
O RESERVES 
 
Assistents socials i Psicòlegs 
Queden dos places sense cobrir perquè no s’han presentat tots el aspirants propvinents  del 
tancament de C.E Til.lers i C.E.Montilivi. Aquestes s’han ofertat al personal que compleixi el 
requisits de la oferta i que estigui en servei actiu (treballant a l’Administració). 
 
Monitors de Formació Ocupacional 
1 lloc de Monitor de FO al CE Segre sense cobrir que s’ofertarà al personal que estigui en servei 
actiu o hagi prestat serveis a l’Administració. El procés de selecció del candidats es farà la propera 
setmana. 
 
Educadors 
Han variat alguns dels llocs a causa de la mobilitat dels educadors, amb la qual cosa  s’han creat 
llocs de resultes i llocs de reserva que s’adjudicaran després del procés ja que tothom coneix el 
lloc que provisionalment se li ha assignat. 
 
Llocs que s’adjunten al procés 
 
C.E. Can LLupia 
2 Vacants  
 
 

C.E. Montilivi 
1 Vacant   
3 Reserva 
 

C.E. Segre 
1 Vacant 
1 Reserva 

 
Llocs que s’han de cobrir (encara no s’ha resolt el procès) 
 

CE L’Alzina 
1 Vacant Recepcionista 
1 Resulta Recepcionista 
1 Vacant Manteniment 

Can Llupià 
1 Vacant Aux. Adm. 
1 Reserva Aux. Adm.  
1 Vacant Coordinador 

C.E. Segre 
1 Vacant Coordinador 
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El 27 de febrer es va publicar el llistat provisional de totes les places i n’hi ha 7 dies per fer 
al·legacions. 
 
CCOO RECOMANEM A TOT EL PERSONAL que no estigui d’acord amb el seu resultat de les 
proves o que tingui dubtes de la transparència del procés que facin les al·legacions dins del 
termini corresponent. Teniu a la vostra disposició als delegats sindicals de CCOO per ajudar-vos. 
 
La presa de possessió definitiva  de tot el personal fix es farà efectiva entre el 18 de febrer i el 
14 de març d’enguany. 
 
CCOO demanem a l’Administració tenir accés al test psicotècnic que se’ls ha realitzat als 
treballadors per tal de poder comprovar les diferents queixes rebudes. El Departament es nega a 
entregar-nos còpia adduint que són propietat d’una empresa especialitzada. Davant la insistència 
de CCOO ens informen que les persones interessades sí que tindran accés als seus resultats 
personals i que podran ser acompanyades per un representant sindical.  
 
CCOO vam fer constar en l’acta de la reunió el següent: 
 
El nostre desacord amb l`avaluació efectuada al test psicotècnic i l’entrevista en el concurs 
d´adjudicació de places per la recol·locació del personal dels Centres Educatius Til·lers i Montilivi. 
Ja que considerem que els resultats són totalment arbitraris i manipulables al deixar la 
cobertura de las mateixes en ma del criteri exclusiu de l´Administració o de l’òrgan avaluador (el 
qual és designat per la mateixa Administració). 
 
CCOO no entenem com un professional amb més de 10 anys de antiguitat a la feina, sense cap 
expedient disciplinari i amb una capacitat professional àmpliament demostrada, quedi fora del 
concurs per l’entrevista o test psicotècnic en benefici de treballadors/es que no estan en actiu i 
amb l’únic mèrit d’haver prestat serveis de forma discontinua i irregular a l´Administració. Amb 
aquesta mateixa línia volem incidir que no es pot lapidar tota una carrera professional i laboral 
per una prova més que dubtosa, carent de transparència i totalment arbitraria. 
 
En relació amb les propostes que l’Administració demana a la part social sobre els torns de nova 
creació dels centres educatius, CCOO proposem que el torns s’ofereixin a tota la plantilla . Ja 
què el que puntuarà seran els serveis prestats com educador/a. D’aquesta manera els/les 
educadors/es més antics podran escollir el torns que prefereixin. És la manera més justa per 
tothom. 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


