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MESA SECTORIAL D’ADMINISTRACIÓ I TÈCNIC 
Reunió del 17 de gener de 2022 

 
1. Personal Servei Català de Trànsit. Sobrecàrrega de treball del 

personal del Servei Català de Trànsit. 
 
Els sindicats hem exposat la problemàtica concreta d’aquest personal i hem reclamat 
millores. Podeu veure tota l’argumentació en el full específic sobre el tema.  
 

2. Torn obert de paraules. 
- PROCESSOS SELECTIUS. 

Tots els cossos ofertats en els PESCOS anteriors i no convocats decauran tal com 
estableix la Ley de Estabilización per passar a les ofertes d’estabilització establertes 
en aquesta Ley. Les ofertes d’estabilització mitjançant concurs i les de concurs-
oposició s’han de publicar abans del juny i les convocatòries respectives abans de final 
d’any.  
Encara no han facilitat dades ni s’ha començat el procés de negociació. 

 

 Cos Superior: pendent de realitzar la 2a crida per a les persones afectades per 
la COVID en el moment de la realització de la 1a prova. Sembla que estan 
esperant que passi una mica l’onada per convocar. Fins que no hagin realitzat 
la prova les persones de la 2a crida no es publicaran les plantilles. 
 

 Cos Subaltern DIL: el mateix que per al cos superior. 
 

 Cos Subaltern: donat que ja està convocat, pendent de data d’examen, s’està 
estudiant com procedir. 
 

Gener 2022 

Núm. 2 

     

 

 

www.catac.cat   sindicat@catac.cat   Tel. 933173151 

        
 

https://www.catac.info/servei-catala-transit
http://www.catac.cat/
mailto:sindicat@catac.cat
https://t.me/iaccatac
https://twitter.com/CATAC_IAC
https://www.instagram.com/iac_catac/


 

LA MILLOR DEFENSA, UNA BONA IAC CATAC!    LLUITA AMB LA IAC CATAC!    @CATAC_IAC 

  2 

 

 
- PROCESSOS DE CONCURSOS: 

Hem demanat informació sobre la situació dels concursos en curs, subalterns i 
auxiliars administratius, i ens l’han de facilitar i IAC-CATAC ha recordat la garantia de 
l’aplicació del III Acord en relació a l’afectació del personal interí després d’un procés: 
 
6.3.6 Els departaments podran nomenar personal interí aquelles persones que hagin estat cessades 
d’un lloc de treball del mateix departament i del mateix grup, com a conseqüència de la resolució 
d’un procés selectiu o de provisió de llocs de treball, en el termini màxim d’un mes a partir de la data 
de cessament, llevat del personal docent no universitari que es regirà per la seva normativa que 
regula la borsa de treball i el sistema de provisió. 
 

- DISTRICTE ADMINISTRATIU i TELETREBALL. 
IAC-CATAC ha demanat que el termini dels 2 anys de dies de teletreball addicional 
que té el personal del Districte Administratiu ha de començar a comptabilitzar des 
que s’apliqui efectivament el Decret de teletreball, o sigui encara no. Funció Pública 
diu que analitza la nostra proposta. 

 
- EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA PER INCOMPATIBILITATS. Modificada per la Llei 

2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i 
del sector públic.  

2. Es modifica la lletra c de l'apartat 2 de l'article 86 de la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, que resta redactada de la 
manera següent: 

«c) Per incompatibilitats. Es concedeix si els funcionaris públics es troben en situació de servei actiu en un 
altre cos o una altra escala de qualsevol de les administracions públiques o passen a prestar serveis en 
organismes o entitats del sector públic, sempre que no els correspongui de quedar en una altra situació i 
llevat que hagin obtingut l'autorització pertinent de compatibilitat, d'acord amb la legislació 
d'incompatibilitats. L'òrgan competent pot concedir automàticament i d'ofici aquest tipus d'excedència. 

»El nomenament com a personal interí o la contractació com a personal laboral temporal no habilita per 
a passar a aquesta situació administrativa.» 

 Funció Pública ens ha manifestat que aquesta mesura está pensada per evitar que es facin 
processos selectius i després no s’ocupin les places, perquè s’ocupin llocs d’un altre cos 
amb un interinatge. IAC-CATAC ha denunciat que tot això és culpa de l’Administració que 
no fa promoció interna ni carrera professional i que a sobre que el personal funcionari per 
aconseguir aquesta promoció ha d’ocupar un interinatge, ara se’l castiga. Arrel del que avui 
hem parlat, avui Funció Pública ha publicat una nota a l’ATRI sobre la possibilitat de 
renunciar a la participació en els concursos de trasllat en curs.  
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