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MESA SECTORIAL 2 DE MARÇ DE 2016 
 
 

PREVISIÓ DE CONCURSOS, PROMOCIONS INTERNES I OPOSICIONS 

 
Gestió 
 
El concurs ja va finalitzar i la promoció interna està a punt. A mitjans d’aquest mes es farà l’acte de 
tria de places, però a hores d’ara encara no sabem quins llocs de treball s’oferiran. Es preveu el 
nomenament per a abril. Es va demanar l’aplicació del 10% addicional que permetria que no 
quedessin aprovats sense plaça, però Funció Pública al·lega que al no constar a la convocatòria ara 
no es pot aplicar.  
 
Superior 
 
El concurs de trasllats finalitzarà aquest mes i la promoció interna es podria convocar durant el mes 
d’abril.  
 
Quant a la proposta de calendari presentat per Funció Pública, des de CATAC-IAC volem manifestar 
que malgrat el treball intensiu, tant de les comissions de valoració dels concursos de trasllats com 
del personal de Funció Pública els procediments s’han allargat moltíssim en el temps i, amb aquests 
terminis, un mandat de la Llei de Pressupostos del 2014 no acabarà fins ves a saber quan, 
probablement fins el 2020. 
 
A CATAC-IAC pensem que un dels principals motius per aquest retard és l’externalització dels serveis 
informàtics. Sembla que la Funció Pública està segrestada per T-Systems i qualsevol millora o 
programa que es necessiti passa per la dependència amb aquesta empresa que és qui ha de fer la 
feina, dependència laboral i econòmica, perquè el cost de qualsevol demanda és astronòmic. CATAC-
IAC demana el retorn de la informàtica a mans de la pròpia administració per tal que ni les nostres 
dades, ni la nostra feina diària, ni la nostra mobilitat i promoció depenguin d’una empresa privada. 
 
Administratiu 
 
És el cos que anirà a continuació donat que és el que més temps fa que no es convoca. Caldrà fer 
primer el concurs de trasllats que es podria convocar durant el segon semestre d’aquest any i quan 
estigui la provisional es convocaria la promoció interna d’auxiliar a administratiu. 
 
 

març 2016 -05 
www.catac.cat  

sindicat@catac.cat 

 

Intersindical Alternativa de 
Catalunya 

BARCELONA: Via Laietana 57, 4t 3a 08003.  Tel 93 317 31 51 sindicat@catac.cat  
GIRONA: Gran Via Jaume I, 9, 3r, A, des. 2. 17002. T el. 972 22 15 88 girona@catac.cat 
LLEIDA: Av. Catalunya, 2 25002. Tel. 973 26 79 83  l leida@catac.cat 
TARRAGONA: Av. Ramon i Cajal,52, 1r. 43005 Tel. 977  226511  tarragona@catac.cat 



 
 
 
Una vegada més, la falta de recursos materials i personals a Funció Pública obliga a retardar la 
convocatòria del concurs del Cos Administratiu fins al segon semestre, quan s’hauria de convocar al 
mes d’abril tal i com exigim des de CATAC-IAC. 

 
 
Auxiliar Administratiu 
 
Anirà a continuació. Qui no s’hagi perdut, pot fer el càlcul, aproximadament la convocatòria del 
concurs de trasllats podria fer-se el 2n semestre 2017. 
 
Amb aquestes previsions tant efímeres, esperem que tinguem ràpidament un magnífic programa 
informàtic que pugui accelerar els concursos de trasllats i molt més personal a la Direcció General de 
Funció Pública que els permeti realitzar les convocatòries previstes sense morir ofegades pel camí.  
 
Per informació sobre convocatòries de cossos específics, us podeu adreçar a acciosindical@catac.cat 
 
 
Personal interí afectat per aquests processos 
 
Tal com estableix el III Acord, els departaments tenen un mes per intentar recol·locar els interins 
afectats dins el propi departament. Si això no és possible, llavors en una segona fase es mira en el 
conjunt de departaments. En relació a la promoció interna a Gestió, s’està mirant la possibilitat de 
recol·locació en vacants d’administratiu. 
 
SOL·LICITUD DE MILLORES EN EL DECRET DE JORNADA I HORARIS 
 
Totes les propostes de millora que hem presentat els sindicats han estat desestimades, al·legant que 
el Decret és del 2014. Farem un llistat de propostes i ho tornarem a demanar, perquè pugui haver 
una modificació del Decret per al 2017 com a molt tard. 
 
24 i 31 DE DESEMBRE 
 
Seguim insistint que s’afegeixin a la borsa d’hores donat que aquest any són dissabtes, però diuen 
que ja ho tractaran al setembre i s’establirà amb caràcter definitiu. Sembla que ara “alguns” ja tenim 
massa hores personals. 
 
 
DIFERÈNCIES ENTRE EL COMPLEMENT ESPECÍFIC DEL D AL C (promoció interna especial) 
 

 No ho aplicaran d’ofici, o sigui que ens obliguen a seguir judicialitzant el tema. CATAC-IAC ja ha 
iniciat el procediment, tant a nivell sindical com individual. Per a més informació us podeu adreçar a 
interior@catac.cat 

 
 

 

La millor defensa 

Un bon CATAC 


