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1. OFERTES ATRI 
 

No us explicarem res que no sapigueu ja: la provisió provisional que es fa a través de les ofertes 
penjades al portal ATRI és opaca. I amb la finalitat de capgirar aquesta situació i per reiterada 
denúncia sindical, al setembre de 2019, l’administració va crear el grup de treball ATRI. 
Malauradament, aquest grup de treball només s’ha reunit una vegada, el dia de la seva constitució, 
i no per falta de voluntat nostra. Podeu deduir en quin ordre de prioritats es troba aquest tema...  
 
Us posem en context: la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la informació pública (GAIP) fa anys 
que ens va donar la raó sobre l’exigència de publicar les ofertes de provisió provisional de llocs de 
treball, la motivació de la manca de convocatòria pública, els processos i la data del nomenament, 
a fi de controlar el compliment dels límits de temporalitat que la pròpia legislació de funció pública 
preveu... Sí, sí, ho heu llegit bé, els límits de temporalitat que la pròpia funció pública preveu... I 
l’Agència de Protecció de Dades de Catalunya va concloure també que “amb més motiu s’haurà de 
poder accedir a aquesta informació en aquells casos en què es disposa d’un major marge de 
discrecionalitat”. 
 
La IAC-CATAC portem anys reclamant que es publiquin els criteris de valoració de les ofertes i els 
seus barems (cosa que no s’està fent); que, mentre no se n’acordin d’altres, se segueixin els criteris 
de selecció acordats en relació amb la borsa de personal interí d’administració i tècnic (aquesta és 
una altra, un acord de juliol de 2018, que s’ha de desenvolupar mitjançant decret i encara es troba 
en tràmit, segons Funció Pública...), i que es publiqui la valoració anonimitzada de totes les persones 
candidates i la resolució de la persona seleccionada. 
 
La realitat és que, a falta de publicar-se els barems dels criteris a valorar de cada oferta, la porta 
queda oberta a reajustar-los a posteriori. Això és així, malgrat el sub-director general de Relacions 
Sindicals i Polítiques Socials ens digui que només és una percepció... Sí, ja... La IAC-CATAC, a través 
del portal de transparència, hem demanat aquests barems a diferents departaments i han estat 
facilitats, però entenem que aquest no és el camí: s’han de publicar prèviament, d’acord amb el dret 
d’accés a la informació pública, amb la llei de transparència i amb les resolucions de la GAIP. 
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El sub-director general de Relacions Sindicals i Polítiques Socials ens emplaça a la convocatòria d’una 
reunió del grup de treball ATRI sense data. 
 

TORN OBERT 
 

➢ Promoció interna exclusiva al cos administratiu: la sub-directora general de Gestió de Personal 
de Funció Pública informa que, quan se’n prengui possessió, es podrà demanar l’excedència 
automàtica del cos administratiu i romandre en la plaça d’auxiliar que s’ocupa actualment en 
propietat. Pel que fa a la gent que ocupa un interinatge d’un cos diferent, feta la consulta a 
l’assessoria jurídica de fa setmanes i sense resposta encara, ens dirà quelcom... Ejem, quan...? 
Aquest dijous hi ha un primer torn de tria de places. (#$!&) 

 
També comenta que es publicarà de seguida el llistat de les places triades en el web de 
Polítiques Digitals, a l’apartat de la convocatòria (recordeu que ara està publicat el llistat dels 
llocs de treball vacants amb el codi lloc, per a millor identificació). Després de cada dia de presa 
de possessió (18, 23 i 30 de març d’enguany), ho podreu consultar aquí.  
 
Encara no ens han donat els criteris de recol·locació del possible personal desplaçat, però 
esperem que es mantinguin en la línia dels darrers processos. Cal tenir en compte, però, que 
potser hi haurà  personal administratiu desplaçat, que serà recol·locat en llocs d’auxiliar que 
hagin quedat vacants si no hi ha prou places del propi cos administratiu. 

 
➢ Sobre el 55% de la paga extra del 2014 que ens han de retornar aquest any, el sub-director 

general de Relacions Sindicals i Polítiques Socials no diu res, no és competència d’aquesta mesa. 
I tampoc no diu res sobre l’augment retributiu de caràcter bàsic (0,9%), que ens pagaran amb 
efectes retroactius des de gener. (#$!&) 
 

 
 
Aquest 19 de març es compleix un any de la sentència 
europea que reconeix la situació de frau de llei i l’abús de 
temporalitat que pateix tot el nostre personal interí i 
laboral temporal. 
 
La IAC-CATAC conjuntament amb sindicats alternatius de 
l’Estat, la PIC i la Coordinadora de plataformes de personal 
interí, convoquem aquest divendres, 19 de març, a 
Barcelona, Girona i Lleida, concentracions per reclamar 
FIXESA JA! 
 

 

 

Us recordem que la IAC-CATAC segueix responent totes les vostres qüestions per 
telèfon (933173151) i per correu electrònic. Us animem a enviar-nos les vostres 

inquietuds i demandes a sindicat@catac.cat 

https://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_funcio_publica/pgov_acces_a_la_funcio_publica/pgov_ofertes_publiques_i_conv/Convocatoria-229-Cos-administratiu-grup-C-subgrup-C1-promocio-exclusiva-per-a-funcionaris/
mailto:sindicat@catac.cat

