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COMUNICACIÓ AL PERSONAL INTERÍ
Hem finalitzat el treball de la comissió interna amb RRHH i la participació de CCOO i UGT
(Catac desapareguda), per analitzar totes les places ocupades per personal interí, i concretar
quin model de convocatòria s’aplicarà en cada cas.

Tal com CCOO va demanar a l’inici del treball, i previ a l’aprovació
definitiva, des de RRHH s’està enviant a cadascú un correu on consta:
❖ la seva plaça actual i la data d’ocupació d’aquesta
❖ el sistema de selecció que se li aplicarà
❖ les dades de l’experiència laboral que consta a l’expedient.
És molt important que feu revisió del que us comuniquen i si existeixen
errades comunicar-ho com a màxim el 20 d’abril.
Aquests números no són els definitius perquè es poden modificar per
errades que notifiqueu, i també pels tancaments dels processos encara
oberts en aquest moment, ja que les persones que guanyin ja consolidaran
la seva plaça. Tingueu en compte que si has participat en oposicions que en aquests moments
estan finalitzant, rebre aquest correu en cap cas vol dir que no hagis obtingut plaça, sinó que
s’ha d’informar a tothom donat que encara no estan els llistats definitius.
Amb posterioritat al 20 d’abril, hem d’aprovar l’oferta definitiva per publicar-la. I a continuació
hem de començar a negociar les convocatòries , bases, mèrits, temaris, borses ...
Quan anem concretant tot això i es planifiquin les convocatòries específiques, que s’han de
publicar totes abans de 31/12/2022, també rebreu una comunicació oficial del vostre
número de plaça i la convocatòria específica que us afecta.
Una darrera recomanació: Aprofiteu per realitzar formació a nivell professional, ofimàtic o
d’idiomes que us pugui puntuar i que tingui una finalització propera. Per exemple a l’espai
personal EXISTEIX un curs preparatori per la certificació informàtica ACTIC.
►► Si teniu dubtes envieu correu a ccoo@l-h.cat amb el vostre telèfon, i us contactem.

