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Convocatòria places de Promoció Interna, o desigual tat entre opositors 

S’han aprovat els criteris generals de la convocatòria de places de promoció interna, amb el vot 
favorable dels Sindicats CCOO, MC i SATSE, l’abstenció d’UGT i el vot en contra de CATAC-CTS/IAC. 

Per què no estem d’acord amb els criteris d’aquesta  convocatòria 

Una de les raons que ens va portar a signar el Pla d'Ordenació de Recursos Humans (PORH) va ser 
precisament perquè es contemplaven convocatòries de places de promoció interna que feia molt de 
temps que la gent esperava,  més quan molta gent no ha tingut la possibilitat  d’accedir-hi, i menys des 
de l'establiment de la nova borsa de treball, signada per UGT i SATSE, que va eliminar la prioritat de les 
persones que optaven a una vacant per la via de la promoció interna.  

Nomes es tindrà en compte el temps treballat en la categoria que es convoca .  
Això provocarà que les persones que no han pogut optar a una vacant per  promoció interna, parteixin a 
l’oposició amb un gran desavantatge. Ja que tal com estan plantejats els exàmens, la majoria 
d’opositors arribaran fins al final, i  quan es sumin els mèrits serà molt difícil poder superar a les 
persones que tinguin temps treballat. Nosaltres demanàvem que es puntués el temps treballat en altres 
categories, encara que fos en menor mesura, perquè la desigualtat no fos tan gran. 

 
Manca d’Informació durant les negociacions : 
 Encara no se sap que pes se li donarà a cada fase; si finalment el barem de mèrits pesa igual o per 
sobre del 50% de la nota total del concurs oposició les possibilitats d’obtenir una vacant encara serien 
més reduïdes. Tampoc se'ns ha informat de la distribució de les places per territoris, la convocatòria 
sortirà i els opositors no sabran on son les places, qüestió que pot influir en si un opositor es presenta o 
no. Després de l'experiència del concurs de trasllat no podem acceptar això.. 

 
Discriminació entre les mateixes persones que estan  fent promoció interna:  
En les categories de Tècnic superior i Tècnic de gestió de funció administrativa l’ICS ha retirat, segons 
ells un 20% de places (nosaltres pensem que son més de un 20%), que no sortiran a concurs. No hi ha 
cap criteri per determinar a quines persones s’està afavorint, és una decisió discrecional de l’ICS.  
Aquestes persones es podran presentar sense cap risc de veure afectada la seva promoció interna; si 
aproven consolidaran la seva plaça i si no continuaran igual.   

 
Les proves del procés selectiu:  
S'estableixen proves sobre supòsits pràctics de les tasques que es fan dia a dia, situació que provocarà  
que la persona que no ha tingut contacte amb les funcions d'aquestes categories tingui més difícil 
enfrontar-se a les proves amb les mateixes oportunitats. 
 
Posicionament de les organitzacions sindicals 
Amb tots aquests arguments, tan CCOO com SATSE com Metges de Catalunya, han dit que si a una 
convocatòria que només afavorirà a molta gent que està ocupant llocs de promoció interna a dit i posats 
per l’empresa. UGT es va abstenir, l’abstenció entenem que és un vot de covardia per deixar fer a 
l’administració el que cregui oportú,  

 

 


