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PERSONAL LABORAL
 

Concursos de canvi de destinació i oferta pública
 
IAC-CATAC i la resta de sindicats presents a la CIVE vam demanar una reunió 
extraordinària a Funció Pública per demanar e
marxa  l’Acord d’Oferta Pública
afectarà a cada departament i quin
MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO” d
 
A la reunió mantinguda el 26 d’abril 2017 Funció Publica es va comprometre a:
 
- Convidar a tots els departaments a par
calendari per a la convocatòria dels concursos que correspongui de totes les places de 
plantilla vacants, per tal de poder en un futur immediat convocar l’oferta corresponent.
 
- Van posposar les interpretaci
l’aprovació dels pressupostos estatals on haurà de ser recollit.
 
 
CIVE 85  de 25-5-2017 
 
Estat de la situació per posar en marxa els concursos als diferents departaments.
 
Avui F.P. ha portat un quadre amb les gestions fetes fins ara per enl
convocatòries corresponents i sembla ser 
treballar. Els nostres delegats/des a cada Comitè
les direccions, si aquestes encara no s’han fet
dades. Es comprovarà que totes les places vacants 
aproximat de forma que en un parell d’anys es faci convocatòria de tots els grups 
hagi vacants. 

www.catac.cat  sindicat@catac.cat
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PERSONAL LABORAL

Concursos de canvi de destinació i oferta pública

sindicats presents a la CIVE vam demanar una reunió 
extraordinària a Funció Pública per demanar explicacions de quan i com es po
marxa  l’Acord d’Oferta Pública 2017 a Catalunya que afecta al personal laboral
afectarà a cada departament i quina lectura es feia del “ACUERDO PARA 
MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO” de l’Estat.  

A la reunió mantinguda el 26 d’abril 2017 Funció Publica es va comprometre a:

Convidar a tots els departaments a parlar amb els respectius Comitès i a
per a la convocatòria dels concursos que correspongui de totes les places de 

per tal de poder en un futur immediat convocar l’oferta corresponent.

Van posposar les interpretacions dels criteris esposats en l’Acuerdo
l’aprovació dels pressupostos estatals on haurà de ser recollit. 

Estat de la situació per posar en marxa els concursos als diferents departaments.

Avui F.P. ha portat un quadre amb les gestions fetes fins ara per enl
convocatòries corresponents i sembla ser que la majoria de departaments s’han posat a 

. Els nostres delegats/des a cada Comitè Intercentres demanaran reunions 
si aquestes encara no s’han fet, per demanar explicacions

que totes les places vacants hi siguin i es demanar
aproximat de forma que en un parell d’anys es faci convocatòria de tots els grups 

 

CIVE DE 25-5-2017 

sindicat@catac.cat   Tel. 933173151 
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PERSONAL LABORAL 

Concursos de canvi de destinació i oferta pública 2017 

sindicats presents a la CIVE vam demanar una reunió 
xplicacions de quan i com es posarà en 

a Catalunya que afecta al personal laboral, com 
“ACUERDO PARA LA 

A la reunió mantinguda el 26 d’abril 2017 Funció Publica es va comprometre a: 

lar amb els respectius Comitès i a estudiar un 
per a la convocatòria dels concursos que correspongui de totes les places de 

per tal de poder en un futur immediat convocar l’oferta corresponent. 

cuerdo del Estado a 

Estat de la situació per posar en marxa els concursos als diferents departaments. 

Avui F.P. ha portat un quadre amb les gestions fetes fins ara per enllestir les 
la majoria de departaments s’han posat a 

demanaran reunions amb 
per demanar explicacions i treballar les 

demanarà un calendari 
aproximat de forma que en un parell d’anys es faci convocatòria de tots els grups on hi 

2017 



 

Previsió de convocatòries de concursos de canvi de destinació*  
 
DEPARTAMENT PLACES PREVISIÓ DATA 
Afers i Relacions 
Institucionals 

1 A1 
1 B1 

Setembre 

Cultura Grups C, D i E 
Grups A i B 

Últim trimestre 17 
2018 

Empresa i Coneixement Concurs de canvi de destinació Principis octubre 
Ensenyament 343 directa i 76 resultes C1 T E.Especial 

87 C1 Integrador Social 
En curs 

Governació 2 Telefonista 
2 Tècnic Inserció laboral DIL 
4 Periodistes 
1 D1 Oficial Manteniment 

3r i 4t trimestre 17 

Interior S’està fent una valoració de les categories professionals per determinar 
prioritats 

Justícia Governant/a 
Telefonista 
Recepcionista 
Conductor/a 
Porter/a 
Guarda 
Netejador/a 

Ja resolts 

Presidència C, D i E 1r trimestre 2018 
Salut 6 A 

6 B 
3 C 
8 D 

4t trimestre 2017 

Territori i Sostenibilitat Concurs de canvi de destinació 4t trimestre 2017 
Treball, Afers Socials 
 i Famílies 

A i B En preparació 

Vicepresidència i  
Economia i Hisenda 

Concurs de canvi de destinació 4t trimestre 2017 

Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació 

A i B 4t trimestre 2017 

 
Previsió de convocatòries de l’oferta pública 2017 * 

 
DEPARTAMENT PLACES PREVISIÓ DATA 
Ensenyament 380 C1 Tècnic Educació Infantil  No hi ha 
Presidència 10 A1 Professor INEF Juny 2017 
Governació 24 E Ajudant d’Oficis Serveis Generals (DIL) 3r i 4t trimestre 17 
Justícia Governant/a 

Telefonista 
Recepcionista 
Conductor/a 
Porter/a 
Guarda 
Netejador/a 

Pendent de calendaritzar 

Salut Nou accés 2018 
Treball, Afers Socials i 
Famílies 

556 places grups D i C indentificades a l’oferta 
pública 

 

 
∗ Dades facilitades a la CIVE per Funció Pública 


