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ATRI PERSONAL INTERí
PERSONAL INTERÍ D’ADMINISTRACIÓ I TÈCNIC:

Barems i requisits de la persona candidata
CRITERIS SIGNATS ADMINISTRACIÓ - SINDICATS
Dins la Mesa Sectorial de Negociació de Personal d’Administració i Serveis s’ha signat la primera
aproximació de criteris objectius per a la selecció de personal interí. Aquests criteris sorgeixen com a
desenvolupament del III Acord de condicions de l’any 2005 i que mai l’administració havia volgut
concretar (amb la de governs de TOTS els colors i condicions que han passat...). Per la IAC-CATAC no es
tracta dels millors criteris però considerem que són un punt de partida.
Segons ens diu Funció Pública, l’ACORD DELS CRITERIS DE SELECCIÓ DEL PERSONAL INTERÍ
D’ADMINISTRACIÓ I TÈCNIC signat -directora general de Funció Pública i la majoria de la part social,
sindicats IAC-CATAC, CCOO i CSIF- resta pendent de publicar-se de forma oficial (DOGC) a la redacció
del Decret, però tenim la comunicació de què aquests criteris s’han tramès a totes les unitats de RRHH
dels departaments de la Generalitat. Res no impedeix la seva aplicació, ans al contrari, considerem que
hauria de ser interès propi del Govern de Catalunya perseguir el seu compliment.
Des del IAC-CATAC detectem que els departaments fan cas omís als criteris acordats, tot i tenir
comunicació de l’Acord, i continuen en molts casos seleccionant i nomenant a “qui em dóna la gana”.
Per intentar “aturar”, “corregir”, “modular” aquesta forma de “treballar” que identificaria de forma
“ideal” aquesta administració amb una República Bananera, la IAC-CATAC estem sol·licitant informació
via Transparència sobre els criteris, barems de selecció i resultat de la valoració respecte alguns dels
anuncis d’ofertes de llocs de treball publicats al portal ATRI. Sembla que el mer fet de demanar la
informació produeix un efecte beneficiós indefectible en tot el procediment. Si voleu que la IAC-CATAC
faci el seguiment d’alguna selecció d’ATRI en concret podeu posar-vos en contacte amb nosaltres i la
demanaríem via procediment de Transparència (sindicat@catac.cat).
Entenem que alguns dels punts de l’Acord potser necessiten major concreció en l’articulat d’un
reglament, però d’altres són clars i cal aplicar-los de forma immediata i és per això que ja fa temps que
vam demanar la convocatòria del grup de treball ATRI. La IAC-CATAC reclamem que tots els criteris de
selecció siguin públics en el portal ATRI.

@CATAC_IAC

1

Punts 2 i 3 de l’Acord dels criteris de selecció de personal interí d’administració i tècnic:
PUBLICITAT DE LES OFERTES:
L’oferta del lloc haurà de recollir:
- Requisits del cos/escala; i altres requisits específics del lloc
- Dades dels llocs (RLT), concretant l’horari en el cas d’alguna especialitat
- Dades del centre del treball
- Coneixements convenients i competències professionals a avaluar i eines d’avaluació
(entrevistes, exercicis pràctics, etc.)
- Durada prevista d’ocupació del lloc, o motiu de la cobertura
- Barem i sistema d’acreditació dels mèrits
- Composició de la comissió o unitat de selecció
Termini publicitat: mínim 10 dies naturals
Termini urgent justificat: mínim 7 dies naturals
REQUISITS DE LA PERSONA CANDIDATA:
Poden ser persones candidates les persones integrades en els grups següents (per cada cos/escala), que
tenen PRIORITAT SUCCESSIVA:
Grup 1. Personal funcionari de la Generalitat de Catalunya (GC) de grups inferiors o personal laboral fix
que ja presta serveis a la GC (recerca de personal intern). Tindrà prioritat qui hagi aprovat, sense plaça,
un procés selectiu pel torn de promoció interna.
També personal funcionari de carrera del mateix grup -d’altres cossos- que tingui els requisits de
titulació (promoció horitzontal provisional).
Grup 2. Persones participants pel torn lliure en un dels dos darrers processos selectius finalitzats que
hagin superat la fase d’oposició -aprovades sense plaça- del cos/escala corresponent. (Aquestes
persones ja tenen la condició d’interines actualment)
Grup 3. Persones que presten o han prestat serveis:
-Per a cossos d’administració general, com a personal funcionari interí de la GC (reforços inclosos) del
cos o escala corresponent.
-Per a cossos d’administració especial, com a personal funcionari interí de la GC (reforços inclosos) del
cos o escala corresponent.
-Per a laborals temporals en categories a funcionaritzar.
Grup 4. Persones demandants d’ocupació (inscrites al SOC)
Per la IAC-CATAC lògicament el compliment d’aquest Acord NO és una qüestió complementària sinó
que, com a organització de representació dels i les treballadors/es, és repte i pilar de les nostres
reclamacions aconseguir una administració que compti amb el millor personal servidor públic per tenir
els millors serveis públics, la qual cosa repercuteix a tota la societat i millora la justícia social a Catalunya.
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