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CONCURS DE TRASLLATS D’ADMINISTRATIUS 
 

DADES COMPLEMENTÀRIES RELLEVANTS AL 
CONCURS DE TRASLLAT DEL COS ADMINISTRATIU 

 
 

Tothom que ocupa llocs de treball del cos administratiu podeu consultar en el nostre web 
www.catac.cat, apartat documents 1 i 2,  les dades complementàries respecte del lloc que 
ocupeu i la seva possible afectació amb motiu del concurs general de mèrits i capacitats.  
 
En aquest document trobareu la relació de llocs amb la numeració publicada en els annexos 
2 i 3 de la convocatòria de concurs (annexos que llisten les places d’adjudicació directa i 
per resultes)  correlacionada amb: 
- Codi lloc  
- Departament, unitat orgànica, localitat (dades que ja sortien a la convocatòria) 
- Nom del lloc del superior jeràrquic  
 
Per saber com pot afectar el concurs a la plaça que ocupeu, caldrà que coneixeu el codi lloc 
de la plaça que ocupeu. Sinó disposeu d’aquesta informació (el més probable) podeu 
demanar-la a la unitat de personal del vostre Departament d’adscripció: 
 

‐ Només caldrà que feu una instància dirigida al Secretari General del Departament 
demanant “el codi del lloc de treball”. En el cas dels funcionaris en comissió de 
serveis, podeu demanar el codi del vostre lloc de treball definitiu i el codi del lloc en 
que esteu en comissió de serveis. 

 
Aquesta informació pot ser d’interès tant pel personal funcionari com interí: 
 
 

Setembre  2017 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

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



 

 

 
 

1. Personal funcionari.  
‐ Si ocupes un lloc en comissió de serveis, podràs veure si el lloc que ocupes surt a 

adjudicació directa o resultes. És a dir, si la plaça que ocupes és la reserva o no d’un 
altre funcionari.  

‐ Si ocupes un lloc amb destinació definitiva, pots comprovar que realment ha sortit la 
plaça a resultes i no a adjudicació directa. 

‐ Si has concursat, pots saber, més enllà de la unitat directiva i localitat, on són adscrits 
els llocs de treball als quals has concursat, pots mirar els codis lloc que has demanat 
i consultar el nom del lloc del superior jeràrquic, així podràs fer-te una idea de quines 
seran les funcions/tasques a desenvolupar. 
 

2. Personal interí. 
‐ Si estàs nomenat com a interí en un lloc del cos administratiu, pots saber si el lloc que 

ocupes ha sortit en adjudicació directa (plaça vacant) o a resultes (plaça que un 
funcionari  té adjudicada de forma definitiva).  

 
En el moment de l’adjudicació de llocs, també podreu saber si el lloc que ocupeu ha estat 
triat o no. 
 
 
 

IAC-CATAC   ¡¡EL TEU SINDICAT!! 


