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DE L’ENDOLL A “ÈPOCA” A 
L’ÈPOCA DE “L’ATRI” 

 

 
Fa molt temps que es parla de la transparència dins l’Administració, fins i tot 
hi ha un portal. Un portal que de vegades és massa gros i de vegades 
massaestret, i on l’objectivitat brillaper la seva absència. 
 
Amb el temps vam passar de veure com es cobrien les vacants, per cadires 
ocupades sense cap mena de control, ni publicitat, ni convocatòria establerta, 
fins que va arribar el portal Època, mitjançant el qual es cobrien aquestes 
deficiències, però que deixaven en la indefensió més absoluta a qualsevol 
aspirant a ocupar de manera provisional o amb una comissió de serveis per 
manca d’objectivitat.I depenia d’una persona escollir l’aspirant a ocupar la 
plaça.  
 
Com si d’una operació de marketing es tractés, “ÈPOCA“ va passar a 
denominar-se “ATRI”, unportal obert a totes les gestions i a les cobertures de 
vacants o substitucions del personal de l’Administració, però amb la mateixa 
manca d’objectivitat i transparència. Moltes vegades les i els aspirants, 
reunint tots el requisits, ni tant sols són cridats a l’entrevista. I si no t’escullen, 
una trucada seca per dir-te que no has estat escollit i com diuen a la tómbola 
“Sigajugando, otravezserá”, o com aquell anunci del cafè “tu valesmucho” 
però et quedes igual.  
 
La indefensió és total. Judicialment, una sentència deia que les cobertures 
per comissió de serveis són competència del Secretari General del 
Departament. I al no tractar-se d’un concurs “oficial” o definitiu, no cap 
recurs. I, a més, condemna al demandant a pagar les costes. Si no vols brou, 
dues tasses.  
 

mailto:gene@ccoo.cat
http://www.ccoo.cat/fsc/generalitat
http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo
http://www.twitter.com/ccoogeneralitat


 

sector de la generalitat 
 

INFORMA 

 

 
ViaLaietana 16, 4t- 08003-Barcelona●Telèfon: 934812 773 

C/ Joan Maragall 35, 5è -17001-Girona●Telèfon: 972 220 028 
Av. de Blondel 35, 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 

Facebook: http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo 
Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES     Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat 

 
Tant costa baremar els requisits de manera similar a un concurs de trasllats, 
tenint ells totes les dades? I fer-los públics?Hi guanyaríem tots, i totssabríem 
a què juguem, no com ara. 
 
Amb això no volem dir que tothom que guanya una plaça sigui un endollat, 
ans al contrari, però qui la guanyi ho sigui totalment transparent i objectiu, i 
no com fins ara i com moltes vegades passa, que depèn més de caure en 
gràcia.  
 
CCOO hem portat el tema de l’Atri en nombroses ocasions a la Mesa 
Sectorial sense que l’Administració hagi tingut en consideració cap proposta, 
deixant indefensos als aspirants que no han estat seleccionats i de 
sospitosos als que han estat seleccionats per cobrir la vacant. 
 
I més sospitós és el que majoritàriament acostuma a passar: malgrat 
nombrosos candidats i candidates reunint els requisits, la plaça es deixa 
deserta. I així, ja es pot nomenar a algú nou “del carrer”, a dit, davant la 
inexistència, en la majoria de cossos, de Borsa de Treball per accedir a un 
lloc de la Generalitat. Visca la transparència, la igualtat, la capacitat, etc. 
 
Un exemple més de la selecció de l’Atri de manca d’objectivitat i 
transparència s’ha donat a Tarragona.  
 
El 7 de juliol va sortir una plaça de subaltern al Departament d’Afers Socials, 
Treball i Família i, entre les valoracions, una d’elles era haver treballat al 
Departament. Doncs bé, un dels aspirants havia treballat 17 anys al 
Departament, dels 31 que porta de funcionari. Era conscient que no seria 
escollit, entre d’altres qüestions perquè és delegat sindical i durant el temps 
que va estar al Departament va denunciar tant la transformació d’una plaça 
d’administratiu 16 a 13 per tal que no pogués ocupar-la un company que ja 
l’havia guanyat, com per haver aconseguit que la Inspecció de Treball 
condemnés al Departament per Prestamisme Laboral, per dues vegades. No 
semblen més aquestes les raons per les quals no va ser escollit i “no donés 
el perfil”? 
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