
federació serveis a la ciutadania 

sector de la generalitat

 

 

PERSONAL ADMINISTRACIO i SERVEIS (PAS) 

INFORMA 
10.10.11 092/11

 

Via  Laietana 16, 7è - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773 
 C/ Joan Maragall 35, 5è - 17001-Girona ● Telèfon: 972 220 028 

Av. Catalunya 2, 7è - 25002-Lleida ● Telèfon: 973 281 235 
C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona ● Telèfon: 977 232 119 

gene@ccoo.cat - www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
 

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES 

 

INCORPORACIÓ DEL NOU PERSONAL 
AUXILIAR ADMINISTRATIU AL PAS 

 

 
El proppassat divendres 7 d’octubre els representants sindicals vam mantenir una 
reunió amb els responsables de Personal d’Administració i Serveis del Departament 
d’Ensenyament per tractar el tema de la futura incorporació al PAS dels funcionaris 
de nou ingrés auxiliars administratius que han aprovat la darrera oposició.  
 
Us informem tot seguit del contingut de la reunió. 
 
 
QUANTES PLACES S’OFERTARAN DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT? 
 
S’ofertaran un total de 417 places que provenen del concurs de trasllats d’auxiliars 
administratius repartides de la manera següent: 
275: d’escoles de primària, totes corresponents a dotacions senceres, és a 

dir, aquelles on els seus ocupants treballen a una única escola i no fan 
mitja jornada a dues escoles diferents. 

133: d’instituts amb més d’una plaça d’auxiliar administratiu, si n’hi ha més 
d’un interí a aquests instituts s’ha ofertat la plaça corresponent d’aquell 
que té menys temps de serveis prestats. 

    9: llocs de Serveis Centrals i Territorials (7) i d’Oficines Gestores (2) que 
tenen assignat el complement d’atenció al públic 

 
Tots els Serveis Territorials ja disposen de la relació de llocs ofertats i han d’haver-
ho comunicat al seu personal interí afectat. Si no és així truqueu als Serveis 
Territorials corresponents per saber si la vostra plaça està o no afectada. 
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QUANTES PLACES OFERTADES SERAN OCUPADES? 
 
Encara no es pot saber quines places ofertades seran efectivament ocupades pels 
funcionaris de nou ingrés ni, per tant, si els interins que les ocupaven seran 
desplaçats. Els motius són els següents: 
 
- S’ofertaran més places que funcionaris de nou ingrés. Això vol dir que fins que 

aquests funcionaris no escullin plaça no sabrem quines no quedaran afectades.  
 
- Molts funcionaris de nou ingrés són interins/es que demanaran continuar en 

comissió de serveis en les places que ocupen actualment, amb la qual cosa la 
plaça on prenguin possessió podrà continuar sent ocupada per un interí/na. El 
Departament d’Ensenyament concedirà totes les comissions de serveis 
sol·licitades sempre que s’acordi entre la unitat afectada i l’interí que ha aprovat 
l’oposició. 

 
 
 
ES PODRÀ RECOL·LOCAR EL PERSONAL INTERÍ DESPLAÇAT? 
 
La recol·locació serà molt difícil ja que el Departament argumenta que no té places 
vacants que puguin ser cobertes pel personal interí desplaçat i que les substitucions 
(funcionaris de baixa, que demanin excedències, etc.) només es poden cobrir en un 
50%. 
 
La Direcció de Serveis té el compromís d’incorporar automàticament aquest personal 
interí desplaçat a la borsa d’interins del Departament. És per això, molt important, 
que si sou afectats consulteu, mitjançant ATRI, el vostre expedient personal per tal 
de comprovar que aquest està actualitzat (titulacions, cursos, etc.) i presenteu 
instàncies davant les unitats de personal dels Serveis Centrals o Territorials que 
correspongui manifestant les vostres preferències geogràfiques per a una futura 
recol·locació. 
 


