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Reunió Extraordinària de la Mesa Sectorial de 
Negociació del personal d’administració i tècnic 

del 22 de novembre de 2011 
 

 
LA CIRCULAR 3/2011, SUPOSA UN NOU EXEMPLE DE LA IMPROVISACIÓ, INCOMPETÈNCIA I 
TRAÏDORIA DELS RESPONSABLES DE LA FUNCIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
 
A petició de CCOO s’ha reunit, de forma extraordinària i urgent, la Mesa Sectorial de Negociació del 
personal d’administració i tècnic, per tractar sobre la publicació per part de la Secretària d’Administració i 
Funció Pública, de la Instrucció 3/2011, sobre els efectes derivats de la incorporació dels nous funcionaris 
procedents del procés selectiu per accedir al cos auxiliar administratiu (Convocatòria 192). A la reunió hi 
assisteix la Directora General de la Funció Pública. 
 
El primer de tot que cal denunciar sobre aquesta circular, és la improvisació amb la qual treballa Funció 
Pública, aquesta circular es va enviar als serveis de personal dels Departaments de la Generalitat el dia 17 
novembre a les 19 hores, que és el mateix dia que havia sortit publicat al DOGC la resolució de 
nomenament de funcionaris i funcionàries del cos auxiliar administratiu. La publicació d’aquesta circular es 
va fer amb el total desconeixement dels serveis de personal dels departaments, que ja tenien preparada la 
documentació per tal de fer, a partir del dia següent, les presses de possessió i els corresponents 
moviments de personal que comporta aquestes incorporacions. 
 
Analitzem les conseqüències concretes d’aquesta instrucció: 
 
1. En primer lloc l’afectació als interins que actualment treballen en el cos superior al d’auxiliar 

administratiu (per ex. al cos administratiu, de gestió, superior) de la Generalitat de Catalunya i 
que han aprovat les oposicions del Cos auxiliar administratiu.  

 
En aquests casos els serveis de personal dels departaments havien pactat amb els treballadors i les 
treballadores afectats que un cop feta la pressa de possessió es procediria a efectuar un nou 
nomenament d’interinatge en el mateix lloc de treball que ocupava i que restarien amb excedència per 
incompatibilitat en el cos auxiliar administratiu. Així mateix els serveis de personal dels departaments 
recomanaven demanar una plaça del mateix departament -encara que fos en una altra localitat- per tal 
d’agilitzar els tràmits. 
 
La tria de la plaça que van fer els nous funcionaris els dies 2, 4, 8 i 9 de novembre, es va veure 
condicionada per aquestes expectatives i per la informació, que els mateixos serveis de personal van 
generar. 
 
La Circular 3/2011 no permet aquests nous nomenaments d’interins, i això suposa que el nou personal 
funcionari haurà d’ocupar el lloc d’auxiliar administratiu amb una pèrdua important de la seva retribució 
mensual. 
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A més, cal afegir que, en alguns casos i atès que no havia places del cos auxiliar en la localitat on es 
treballa actualment, es va demanar una plaça en una altra localitat, seguint els criteris de que fos del 
mateix departament i no de localitat més pròxima, per tal d’agilitzar la concessió de l’interinatge. 
 
La gravetat de la publicació d’aquesta instrucció, és que s’ha fet quan el procés d’adjudicació de vacants 
ja estava acabat, sense que els departaments fossin coneixedors d’aquesta circular, tot el contrari, ja 
que estaven preparant la documentació i informant als/a les treballadors/res afectats/des que no hauria 
cap problema per concedir aquests nous interinatges. 
 
L’argumentació que va donar la Directora de la Funció Pública es que “atesa la situació econòmica, 
calia retallar llocs de treball i despeses de personal i que la presentació a les oposicions del cos auxiliar 
administratiu era voluntària”. (IMPRESENTABLE) 
 
Des de CCOO li vam expressar la nostra indignació per aquesta actuació que havia tingut Funció 
Publica. També li vam exposar la desmotivació del personal afectat per aquesta mesura. Es tracta 
d’empleats/des públics que han superat un procés selectiu molt llarg i difícil, i que ara són recompensats 
amb una important pèrdua salarial, a més de posar en evidència la desorganització i la manca de diàleg 
i coordinació entre els serveis de personal dels departaments i Funció Pública.  

 
2. En segon lloc, l’afectació a la concessió de les comissions de serveis en llocs de treball del cos 

auxiliar administratiu. 
 

El punt 3 de la circular no permet la concessió de les comissions de serveis voluntàries -i que els serveis 
de personal dels departaments havien pactat amb determinats empleats/des públics que les havien 
sol·licitat,- fins que no finalitzi el període d’un mes de pressa de possessió. 
 
La Directora General va ser incapaç d’argumentar de forma coherent quina era la finalitat d’aquest 
endarreriment. 
 
Aquesta mesura també va impossibilitar -en alguns casos- la concessió de les comissions de serveis 
que els serveis de personal tenien preparades pel dia 18 de novembre i que s’endarrereixi un mes la 
pressa de possessió del nous funcionaris, per evitar romandre en un lloc de treball un curt espai de 
temps i alhora produir distorsions al servei públic que donen als ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 

 
Conclusions:  
 
Estem davant una nova retallada que vol implementar el Govern de la Generalitat, aprofitant la publicació al 
DOGC dels nomenaments dels nous funcionaris del cos auxiliar administratiu. Una retallada de despeses 
de personal i una retallada de llocs de treball, feta de forma improvisada, incompetent i amb 
traïdoria.  
 
Estem també davant una guerra de guerrilles entre la Funció Pública i els serveis de personal dels 
departaments, on els que paguen els plats trencats son els empleats i les empleades públics.  
 
Aquesta circular ha generat un fort malestar entre els serveis de personal dels departaments, per la falta 
d’informació o informació incorrecta que els hi va donar Funció Pública abans de la publicació de la 
Instrucció. Així també per la pèrdua de temps i dificultat de la gestió de personal, que ha generat aquesta 
mesura feta a corre-cuita, quan ja tots els departaments tenien la documentació i els moviments de personal 
pactats amb els treballadors. 
 
Des de CCOO demanem als treballadors i treballadores afectats per aquestes dues mesures que es posin 
en contacte amb els seus serveis de personal del departament, per tal de trobar vies de solució a les 
problemàtiques generades. 
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El que posa en evidència també aquesta Circular, es que Funció Pública pensa utilitzar els propers 
concursos de trasllats que es convocaran, com a expedients de regulació de l’ocupació (EROs) per tal 
d’acomiadar personal interí de forma salvatge i sense cap dret a indemnització, ja que les places que surtin 
a concurs de trasllat i siguin ocupades per un/a funcionari/a, no permetran la recol·locació del personal interí 
afectat en els llocs de treball que deixin aquest funcionaris/es. 
 
Des de CCOO li reiterem a la Directora de la Funció Pública que els concursos de trasllats son un dret per la 
mobilitat del personal funcionari, i no un mètode d’acomiadament de personal interí i de supressió de llocs 
de treball. I que els concursos de trasllats, ni suposen un augment de personal, ni de despesa pública i, per 
tant, és inacceptable utilitzar aquest mètode per acomiadar personal. 
 
Des de CCOO hem anunciat a la Directora General de la Funció Pública, que no participarem en les 
comissions de valoració de mèrits dels concursos de trasllat, si es perverteix la finalitat d’aquests que és la 
mobilitat dels empleats públics i es converteixen en el que Funció Pública vol: un sistema per acomiadar 
300/400 interins/es d’un cop, com pot succeir amb els concursos de trasllats de cossos generals. 
 
Altres temes tractats en la Mesa Sectorial:  
 
• Estatus de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
 

La creació d’aquesta nova empresa suposa l’adscripció de 21 empleats/des públics del Departament de 
Cultura a aquest nova entitat de dret públic.  
 
Des de CCOO considerem totalment inacceptable que a la mateixa hora que es tracta aquest punt a la 
Mesa Sectorial, hi hagi una reunió al Departament de Cultura per tractar les afectacions d’aquesta nova 
empresa pública. CCOO demanem que es tracti aquest punt en una propera reunió de la Mesa Sectorial 
i que no es doni per realitzat el tràmit de la negociació sindical. 

 
• Reglamentació de la selecció de personal funcionari interí de la Generalitat de Catalunya. 
 

Atesa la relació entre les provisions provisionals que es publiquen a ATRI i la reglamentació de la 
selecció de personal funcionari interí, es decideix ampliar les competències del grup de treball creat en 
el mes de maig per tractar ara les provisions provisionals a la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que es tracta d’una mesa extraordinària, es deixen per una propera reunió el tractar el tema del 
traspàs de l’INEFC de Barcelona i Lleida a les universitats corresponents, i la publicació a ATRI de 
determinades convocatòries i en concret un subaltern a les Terres de l’Ebre. 
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