
FUTURS PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ I PETICIÓ DE DADES PERSONAL INTERÍ

Mercè Massa, gerent del Consorci d’Educació de Barcelona.
Joan Antón Gallardo, cap de l'àrea de desenvolupament del Consorci d’Educació
Ivan Curto, cap de l'àrea de Recursos Humans i Organització del Consorci d'Educació.

Ingrid Chavarria de Ros amb DNI ______________, en representació de la Secció Sindical
de la CGT de l’Ajuntament de Barcelona

Exposa:
Pròximament, s'han d'aprovar les places que s'oferiran a les convocatòries dels processos
d'estabilització que determina el RDL 20/2021 del 28 de desembre en el qual es contempla
el concurs de mèrits per les places ocupades temporalment des de gener de 2016 i una
oposició més concurs de mèrits ad hoc per les places ocupades temporalment des de gener
de 2018.
Les persones interines estan molt preocupades atès que tenim molt poca informació
respecte a què es considerarà una plaça estructural, el nombre de places que s'oferiran a
cada procés i quantes places de cada especialitat sortiran.
Tampoc sabem com es contarà l'antiguitat, per exemple, com es contarà l'experiència d'una
interina que ha estat més de 10 anys a un mateix centre, però que li han anat adjudicant
diferents especialitats de diferents categories (PT i PS)?
En definitiva, hi ha molta inseguretat i incertesa en com s'executaran els processos
d'estabilització dels que dependrà el lloc de treball de moltes persones que estan en abús
de temporalitat i que fa més de 10 anys que no han tingut l'oportunitat de presentar-se a un
procés selectiu.

Sol·licita:
1. El nombre de persones interines que entrarien en el concurs de mèrits, és a dir, que

ocupen una plaça de manera temporal des de gener de 2016, per especialitats.
2. El nombre de persones interines que entrarien a l'oposició "reduïda", és a dir, que

ocupen una plaça de manera temporal des de gener de 2018, per especialitats.
3. El nombre de places que s'oferiran al concurs de mèrits, per especialitats.
4. El nombre de places que s'oferiran al concurs-oposició "reduïda", per especialitats.
5. Una reunió del grup de treball municipal per tractar aquesta qüestió.

Barcelona, 21 d’abril de 2022

Ingrid Chavarria de Ros
cgtcebimeb@gmail.com
Francesc Cambó, 17, 5À 08003

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-11233

