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MESA SECTORIAL 15.03.2021
Us resumim, tot seguit, els temes tractats en la reunió telemàtica d’avui de la Mesa Sectorial.
Oferta de les places d’ATRI al personal funcionari de carrera
L’apartat 1.1 de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017 estableix: “Les necessitats de personal
que es generin s'atendran prioritàriament amb personal funcionari de carrera i laboral fix
existent...”. A les places que s’oferten a ATRI no queda clar aquest aspecte.
A tall d’exemple, les ofertades pel Departament de Polítiques Digitals i AP sí que deixen clar
aquest extrem als requisits de participació:



Prioritàriament, una persona funcionària de carrera del cos ... d’administració de la Generalitat de Catalunya.
Excepcionalment, en el cas que no es presentés cap persona funcionària de carrera del cos ... que compleixi
amb els requisits establerts i les capacitats per a la seva ocupació, es tindran en compte les sol·licituds de les
persones que compleixin amb els següents requisits:
 Tenir la condició de funcionari/ària de carrera d’algun dels cossos de l’Administració de la Generalitat.
 Disposar de la titulació d’accés al cos ... d’administració de la Generalitat.
 Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1 de la Direcció General de Política
Lingüística, o equivalent.

Però això no és així en la majoria de places ofertades per la resta de departaments, la qual cosa
pot comportar que el personal funcionari de carrera no es presenti per desconeixement. És per
això que CCOO demanem que TOTES les places ofertades a ATRI especifiquin clarament
aquests requisits de participació. Es tractarà aquest tema juntament amb altres com ara la
transparència d’aquests processos en una propera reunió del Grup de Treball d’ATRI. CCOO ja
hem enviat ja hem enviat propostes per al Grup de Treball i reclamem un procés que garanteixi la
credibilitat del sistema.
Torn Obert

Funció Pública ens confirma que aquelles persones que hagin aprovat la promoció
interna especial al Cos Administratiu i vulguin continuar en servei actiu al Cos Auxiliar i
en excedència per incompatibilitat al Cos Administratiu podran fer-ho.
Funció Pública ens facilita informació sobre l'estat del tràmit telemàtic de comunicacions
en matèria sindical ja que s’està implementant l’aplicatiu informàtic.
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