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concurs DE CANVI DE DESTINACIÓ 

PREGUNTES FREQÜENTS dels NO FIXOS 

Totes les places vacants (ocupades per no fixos) s’han convocat? 

No. Cada departament té la potestat de convocar les que consideri:  

- Les que ja estan ofertades, tant a l’oferta 2017 com a l’oferta PESCO. Vegeu el 
llistat al nostre web. Aquestes serien obligades, ja que després es faran les 
convocatòries d’oposició i ja s’hauran d’haver ofert en concurs. 

- Totes les altres que cada departament consideri.  

El DTES ha decidit convocar-les totes. A la relació de llocs de treball (cada departament 
penja la seva) trobareu les vacants (codi convocatòria v) i les ocupades de forma 
definitiva (codi convocatòria r). Al costat hi ha el codi de plaça1 per tal que pugueu 
identificar quina és la vostra. Si no sabeu quin codi plaça teniu, ho podeu trobar a ATRI, 
a consultes expedient, dades administratives, a la pàgina “llocs ocupats a 
l’administració” (cada lloc que heu ocupat té identificat el codi lloc, que coincideix amb 
la RLT i amb la relació de places convocades al concurs. 

Perquè el DTES ha decidit convocar-les totes? 

Segons ens han informat, tenen la intenció d’anar-les traient totes en ofertes 
públiques durant els propers anys i així ja tindrien les places preparades sense 
necessitat de fer cap nou concurs. Per tant, el que han de fer és treure a oferta el 
proper any totes les que quedin vacants al finalitzar aquest concurs.  
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Cada departament penja la seva llista provisional d’admesos i exclosos. En aquesta 
llista surten totes les persones amb plaça fixa de qualsevol departament de la 
Generalitat que han sol·licitat places al departament en qüestió, bé per anar a una 
plaça de la mateixa categoria o per promocionar a una de categoria superior . Sota el 
nom de cada sol·licitant es llisten ordenadament, segons l’interès en ocupar-la, les 
places sol·licitades en aquest departament (per tant, s’ha de tenir en compte que pot 
haver sol·licitat places en d’altres departaments, de fet, pot sol·licitar-les totes). El 
llistat ens informarà també de si ha estat admès o exclòs a participar en el concurs. 
Amb aquest llistat només sabem si la plaça s’ha escollit (comparar codi lloc del llistat, 
amb codi lloc de convocatòria i amb codi lloc de la plaça que busquem), però no de si 
s’ocuparà. Això no se sabrà fins que surti el llistat amb destinacions (primer el 
provisional i després el definitiu), però fins i tot aquí, com pot ser que una persona 
obtingui destinació a més d’un departament, tampoc serà segur quina ocuparà 
definitivament. Pot ser que surtin moltes escollides, però que al final no s’adjudiqui 
cap o no es quedi a cap del DTES. Per tal de tenir més clar, com serà aquest procés al 
final, demanarem explicació a la propera reunió de la CIVE. 

Tot el procés podria acabar cap al febrer. 

**Pot ser que les tasques que s’estan fent en aquest moment no tinguin res a veure 
amb les que s’hauran de fer, ja que la descripció de places és la que és, les tasques que 
es realitzen sovint superen les obligacions de cada lloc de treball i no s’han regularitzat 
abans de la convocatòria per part de l’administració. IAC-CATAC vam demanar al 
departament que revisés totes les places abans del concurs i que adeqüés les 
categories a les tasques que realment es realitzen, però no ens han fet gaire cas. 

Quan acabi tot aquest procés, si hi ha algun laboral temporal desplaçat hi ha el 
compromís tant del departament com de Funció Pública de recol·locar al personal 
afectat a les places que quedin vacants.  

Per a consultes podeu escriure a lalorals@catac.cat o posar-vos en contacte amb la 
vostra persona delegades d’IAC-CATAC de referència. 

Molta sort companyes!!! 

La millor defensa un bon CATAC!!  
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