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El resum de la reunió és que a Funció Pública, concretament a la Subdirecció General de Gestió de 
Personal,  la COVID li serveix d’excusa perfecta per justificar l’injustificable: la situació de caos organitzatiu 
que provoca l’endarreriment continuat de les convocatòries i concursos de provisió, per diferents motius, 
des de fa anys. Això sí, avui ens han tornat a recordar que l’àmbit organitzatiu no és matèria de negociació 
amb la part social, i nosaltres els hem tornat a dir que tenen el nostre suport per demanar més recursos 
per solucionar d’una vegada aquesta situació inadmissible, que no fa més que perjudicar-nos. 
 
Un dels apartats a tractar era quina era la resposta del PROCICAT en relació amb la convocatòria de 
processos selectius massius. I la resposta ha estat que encara no tenien resposta. En fi, sense comentaris... 
 
A continuació teniu un resum de les informacions més rellevants sobre els processos selectius en marxa, 
convocatòries pendents i provisió de llocs de treball. Funció Pública ha dit que prioritzarà els processos 
amb poques places i poca participació amb garanties que es puguin fer, i endarrerirà els processos massius 
segons l’evolució de la pandèmia i les recomanacions del PROCICAT. 
 
També hem actualitzat els cataccracs amb el calendari de processos selectius i el calendari de concursos 
de trasllats de personal funcionari, que trobareu a la nostra pàgina web i on veureu totes les variacions 
que no esmentem aquí. 
 

SELECCIÓ: 
➢ PIE administratius 375 places: acte d’adjudicació presencial durant el mes de març i nomenament 

a l’abril d’enguany. Les places de nova creació, que no van sortir en el darrer concurs de trasllats, 
sortiran en adscripció provisional; és a dir, les persones que prenguin possessió d’una d’aquestes 
vacants estaran obligades a participar en el proper concurs de trasllats per obtenir una destinació 
definitiva. Per exemple, pel que fa als llocs de treball de renda garantida de les oficines del SOC, 
que es convertiran en vacants del cos administratiu en adscripció provisional.  
Les persones que estigueu ocupant una vacant que d’acord amb la RLT sigui C/D, podreu optar per 
continuar en la mateixa plaça.  
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Per tal de saber la plaça que esteu ocupant actualment, podeu consultar l’expedient personal 
d’ATRI/dades administratives/llocs ocupats/codi lloc. IAC-CATAC RECLAMEM que el llistat de 
places que donen a escollir sigui amb el codi lloc, que ja consta també en la RLT publicada (dades 
obertes). 
 
Quant a les persones que estigueu ocupant un lloc de treball interí, la sub-directora general de 
gestió de personal comenta que n’assegurarà la resposta amb l’assessoria jurídica, però, d’entrada, 
considera que haureu de prendre possessió d’una vacant del cos administratiu i posteriorment el 
departament podrà tornar a fer-vos el nomenament d’interinatge de manera immediata, quedant 
en situació d’excedència per incompatibilitats automàtica en el cos administratiu. Us recomanem 
que en parleu abans amb recursos humans del vostre departament per evitar sorpreses. 
 
Per últim, Funció Pública preveu la recol·locació de les persones interines desplaçades en llocs de 
treball del cos auxiliar i, si en queden vacants, del cos administratiu, d’acord amb l’article 6.3.6 del 
III Acord general sobre condicions de treball i tal com IAC-CATAC hem reclamat.  
 

➢ Cos subaltern 312 places PESCO: hi ha aproximadament 4000 aspirants. La previsió de llistes 
definitives i 1a prova s’endarrereix al primer trimestre de l’any 2022. 
Aclariment important: les persones que s’han presentat en el torn reservat a persones amb 
discapacitat física i han quedat excloses en la llista provisional és important que presentin l’esmena 
corresponent per poder passar al torn lliure i poder abonar les taxes corresponents. El termini per 
fer esmenes finalitza el dia 23 de febrer. 
 

➢ Cos superior 760 places PESCO: Hi ha aproximadament 5000 aspirants. Llistes definitives al mes de 
maig. La primera prova s’endarrereix al 4t trimestre de 2021. 
 

➢ Cos administratiu 807 places PESCO (435 PESCO18 + 372 PESCO20): La previsió de convocatòria 
s’endarrereix al 2n trimestre de 2021. 
 
 
 

CONCURSOS: 
La línia d’actuació de Funció Pública, sempre que sigui possible, és que la resolució dels concursos 
de trasllats serà anterior al nomenament de nou personal funcionari que hagi participat en 
processos selectius. 
 

➢ Cos auxiliar administratiu: Previsió de convocatòria durant el primer semestre de 2021 (si és 
possible durant el mes d’abril). Sortiran a concurs 58 parelles de places (116 places) de reducció de 
jornada de centres educatius de la mateixa localitat. 
 

 
 

Us recordem que IAC-CATAC segueix oberta des de casa  
amb el telèfon 933173151 desviat i responent totes les vostres qüestions per correu. 

Us convidem a enviar-nos les vostres inquietuds i demandes a sindicat@catac.cat 
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