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INCORPORACIÓ DEL NOU PERSONAL 
AUXILIAR ADMINISTRATIU AL PAS 

 

 
El passat divendres 11 de novembre d’enguany CCOO vam mantenir una reunió, 
amb el cap del Servei de Personal d’Administració i Serveis del Departament 
d’Ensenyament, on es van tractar els temes que tot seguit es detallen. 
 
INCORPORACIÓ DELS FUNCIONARIS DE NOU INGRÉS 
 
Està previst que dijous 17 de novembre d’enguany es publiquin al DOGC els 
nomenaments dels funcionaris auxiliars administratius de nou ingrés, els quals 
disposaran d’1 mes a partir de l’endemà de la publicació per incorporar-se als llocs 
de treball escollits. 
 
El Departament té previst posar-se en contacte amb tots els funcionaris i les 
funcionàries de nou ingrés als llocs de treball del PAS per conèixer la seva situació, 
saber quan tenen previst incorporar-se i si demanaran alguna comissió de serveis. 
Un cop confirmades aquestes dades es posaran en contacte amb la persona interina 
desplaçada per comunicar-li si cessarà o bé podrà continuar amb la seva feina si el 
funcionari de nou ingrés demana una comissió de serveis. 
 
Així mateix, el Departament posarà a disposició de totes aquelles persones interines 
desplaçades, un sistema per tal que aquestes puguin sol·licitar pertànyer a la borsa 
de treball del Departament i indiquin les seves preferències geogràfiques. Aquest 
sistema segurament consistirà en un formulari que s’emplenarà pels interessats/des 
telemàticament (a través de la web). 
 
Malauradament, cal esmentar que les recol·locacions seran molt escasses ja que, 
atesa la normativa en vigor actualment, el Departament només podrà cobrir la meitat 
dels llocs de treball que quedin vacants (jubilacions, excedències, etc.). 
 
Òbviament, les persones interines que siguin desplaçades tenen dret a rebre la part 
proporcional de la paga extra i del complement de productivitat en la seva liquidació. 
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FUTUR CONCURS DE TRASLLATS DE LES PLACES DE MITJA JORNADA  
 
En la reunió de la Mesa Sectorial de Negociació del personal d’administració i tècnic 
que es va celebrar el dia 2 de novembre de 2011, Funció Pública ens va comunicar 
que tenia intenció de convocar concursos de trasllats per l’any 2012 i, que aquests 
concursos afectarien els llocs de treball de mitja jornada de les escoles. 
 
Des de CCOO vam reiterar a Funció Pública que els concursos de trasllats són un 
dret per a la mobilitat del personal funcionari i no un mètode d’acomiadament de 
personal interí i de supressió de llocs de treball; que els concursos de trasllats, ni 
suposen un augment de personal, ni de despesa pública i, per tant, en cap cas es 
poden utilitzar per acomiadar personal interí.  
 
Funció Pública va informar d’aquest futur concurs sense que anteriorment ho posés 
en coneixement dels responsables de personal del Departament d’Ensenyament. És 
per això que cal ser prudents amb aquesta informació atès que encara no s’ha definit 
ni quan ni com es farà, ni si afectarà a la totalitat de llocs de treball de mitja jornada. 
 
CCOO us anirem informant puntualment de qualsevol novetat que es produeixi en 
aquest sentit. 
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