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CANDIDATS A PROCESSOS DE SELECCIÓ ATRI O ACTORS 

FIGURANTS? 

 

Un cop més l’Administració demostra la seva manca de principis legals i ètics i ens aboca a la desconfiança vers les 

institucions i el Govern perquè intenta ocultar les seves accions, fins hi tot als requeriments del Síndic de Greuges. 

 

Aquí teniu les respostes del Síndic de 

Greuges a una ciutadana que va 

participar en una provisió de treball 

temporal ATRI. En la correspondència, 

el Síndic explica i considera 

generalitzada la manca de 

transparència en els processos 

d’avaluació en quant a l’apartat 

“aspectes a valorar” que 

s’identifiquen en tots els anuncis que 

es publiquen a l’ATRI. També explica 

en l’escrit l’actitud del Departament 

de Drets Socials, que ni tant sols 

respon al  requeriment d’informació 

del Síndic de Greuges. Aquesta 

obligació de donar informació és 

d’obligat compliment per a tot el 

sector públic. Amb aquesta actitud 

s’aprecia el despreci de 

l’Administració a la institució 

esmentada i al conjunt de la 

ciutadania. 
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L’Administració Pública d’un país democràtic té com a principis fonamentals l’objectivitat i la legalitat per això, la 

manca de transparència i rendició de comptes, l’ocultisme generalitzat  en la provisió de llocs de treball dels 

servidors públics fa que la sospita de corrupció prengui cos.   

 

La manca de criteris baremats 

publicats en les ofertes de llocs 

de treball ATRI així com 

l’ocultació dels resultats dels 

criteris valorats converteixen 

l’ATRI en un instrument on 

apareixen els candidats com si 

fossin actors figurants que els 

gestors utilitzen  per donar 

aparença de legalitat al que, de 

facto, serà una selecció arbitrària 

i prefeta, potser pressionats 

aquests gestors per instàncies 

“superiors”, la qual cosa no 

justifica el seu 

col·laboracionisme.  

 

 

Per si fos poc, a sobre, les administracions no notifiquen les resolucions de nomenament a tots els participants per 

a que puguin exercir el seu dret de recurs. No hi ha excusa per què siguin moltes les notificacions pel cas d’haver 

molts aspirants perquè hi ha altres vies com la publicació. Si tenen por als recursos ... perquè pot ser?...   

 

La manca de transparència en els procediments d’ATRI ens fa rememorar allò que l’Oficina Antifrau diu sobre les 

accions corruptes que “son planificades i executades de forma voluntària i amb un objectiu molt precís” i que aquest 

és un “objectiu desitjat no permès per les normes”. Si la provisió d’ATRI compleix la legalitat no hi cabria aquest 

ocultisme generalitzat en la publicació dels barems i les valoracions.  

 

La IAC CATAC considera que aquesta situació està acceptada i promoguda pel Govern de Catalunya, la pròpia 

consellera de Presidència en reunió amb la part social va comunicar que s’aturava la publicació al DOGC -i per tant 

la vigència- del  Decret pel qual es regulen els criteris i el procediment per a la selecció de personal funcionari interí 

per a la cobertura de llocs de treball a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes públics, 

que ja havia passat fins i tot el tràmit d’informació pública. És evident que aquest Decret, tot i que no fos perfecte 

per la IAC CATAC, incorporava elements objectius de valoració els quals  no són d’interès d’aquest Govern i 

prefereix continuar amb l’opacitat que els escrits del Síndic de greuges evidencien. 

 


