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MESA SECTORIAL DE NEGOCIACIÓ  
DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I TÈCNIC 

15 de maig de 2016 
 

1. Proposta d’Acord del Govern, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i 
contractacions de personal temporal en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i el seu sector públic. 
 
Funció Pública ens diu que el darrer acord sobre flexibilització de la contenció de plantilles és 
del maig del 2015 i que cal una reformulació del contingut, a fi d’agilitzar-ne  el procediment 
sense perdre les garanties d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat. Els trets fonamentals 
d’aquesta “desburocratització” (paraula usada literalment per la directora general) són:  
 
A) Eliminar la llista de llocs considerats serveis essencials o prioritaris per deixar que cada 

departament justifiqui la necessitat prioritària de fer un nomenament d’interí o contractació 
temporal. 
 

B) Eliminar l’autorització prèvia de la Secretaria de Funció Pública sobre aquestes 
contractacions i exercir-ne el control posterior des de la Intervenció i la Inspecció de 
Serveis. 
 

C) Publicar les demandes de contractació de forma generalitzada a través del portal ATRI i 
altres webs externs perquè es pugui accedir des de fora als interinatges. 
 

D) Establir un període de carència mínima de dos anys de permanència en el lloc per al 
personal temporal, abans no es pugui presentar com a candidat a un altre lloc de treball -de 
la mateixa manera que passa entre el personal funcionari a l’hora de participar en un 
concurs de trasllats, que ha de romandre en el lloc de treball d’origen, com a mínim, dos 
anys. 

 
És a dir, s’eliminen els noms i cognoms dels serveis essencials per Acord de Govern, a fi de 
donar màniga ampla a cada departament perquè contracti a qui vulgui… Massa “continguts” 
s’han trobat fins ara! En qualsevol cas, aplaudim la contractació i la provisió de llocs de treball, 
sempre i quan se’ns garanteixin els requisits de publicitat, concurrència, mèrit i capacitat, 
objectivitat en els criteris i barems… 
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En aquest sentit IAC-CATAC hem insistit que el portal ATRI actualment només compleix el 
principi de publicitat, però ningú té garanties de la resta. Per això, hem demanat la negociació 
dels criteris objectius que han de regular la contractació mitjançant aquest portal, que aquests 
siguin transparents i públics. Creiem que els mitjans informàtics actuals (potser no els de 
l’ATRI) permeten fer una valoració dels mèrits àgil i ràpida, sobretot per a les persones que ja 
estem introduïdes en el sistema.  
 
IAC-CATAC també ha demanat igualtat per a tot el sector públic i en aquest sentit demanem la 
continuïtat de l’excedència amb reserva de lloc que afavoreix la igualtat entre els diferents 
col·lectius. Cal tenir en compte que la pròpia administració volia mantenir-la, per tant insistim 
a demanar que habilitin els mitjans legals per fer-ho possible. 
 
 
 

2. Oferta d’ocupació pública 2015 i 2017. Oferta de places de l’àmbit de negociació de la 
Mesa Sectorial. Previsió de publicació i negociació de les bases de les convocatòries dels 
diversos processos selectius.  
 
Funció Pública ens diu que el proper 24 de maig, que hi ha prevista una reunió del Grup de 
treball de Selecció i Provisió del personal d’administració i tècnic, ens donarà la 
calendarització dels diversos processos. 
 
IAC-CATAC també insisteix que cal identificar els llocs de treball al màxim en els concursos 
de trasllat, per tal que les persones tinguin clares les condicions de treball del lloc al qual opten. 
També cal que hi hagi transparència en relació a què el personal interí sàpiga realment si la que 
han triat és la seva plaça o no. Per això, caldria fer-hi constar els llocs publicats amb el codi 
plaça. 
 
Cal tenir en compte que a partir de la promoció interna del grup A1, és a dir aquesta oposició i 
les posteriors, els opositors triaran entre totes les vacants que hi hagin quedat després del 
concurs de trasllats. 
 
 
Quant al concurs de trasllats del Cos administratiu, previst de publicació després de 
Setmana Santa, ens diu que el retard és per un entrebanc informàtic… Un més!  

 
 
 
 

IAC-CATAC 
LLUITA PELS TEUS DRETS! 

 
 


