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MESA SECTORIAL 16.09.2013  
FUNCIÓ PÚBLICA  POT ARRIBAR A CESSAR EN EL 2014 A MILERS 

D’INTERINS/NES DE L’ÀMBIT DEL PERSONAL ADMINISTRATIU I TÈCNIC 
 
Ahir va tenir lloc la reunió de la Mesa Sectorial de personal Administratiu i Tècnic amb la 
presència de la Sra. Susanna Bouis, Directora General de la Funció Pública de la 
Generalitat de Catalunya. Es van tractar els temes següents: 
  
 
1.-  Cessament del personal interí de l’àmbit del personal administratiu i tècnic. 
 
Funció Pública ens ha comunicat la previsió de les convocatòries  dels concursos de trasllat  
per al final d’aquest any  2013 i tot l’any 2014: 
 

• Darrer trimestre del 2013: 
• Cos de Gestió (A2). 

 
• Primer semestre del 2014: 

• Cos d’enginyers industrials (A1).  
• Cos superior (A1). 
• Cos auxiliar administratiu ( C2). 
• Cos d’enginyers de mines ( A1). 

 
• Segon semestre de 2014: 

• Cos administratiu  (C1). 
• Cos d’Enginyers agrònoms (A1). 

 
En aquestes convocatòries sortiran tots els llocs de treball base, ocupats provisionalment 
(ja sigui per interí o funcionari) i que no tingui reserva.  A resultes sortiran la resta de llocs 
base ocupats definitivament.  
 
Funció Pública ens ha comunicat que aquesta no és una llista tancada i que té l’objectiu de 
treure també la resta de Cossos en els propers anys.  El motiu de seleccionar aquestes 
tres enginyeries superiors (A1), és per tal de tenir un coneixement clar de les places que 
queden vacants un cop realitzat el concurs i realitzar una futura promoció interna dels 
cossos tècnics (A2) d’aquestes enginyeries.  
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Funció Pública també ens ha comunicat que el personal interí que resulti cessat, com a 
conseqüència dels concurs de trasllat, NO SERÀ RECO·LOCAT EN ALTRES LLOCS 
VACANTS DE L’ADMINISTRACIÓ, que anirà a l’atur i a la vegada se’ls  incorporarà a 
un bossa de treball per a possibles nomenaments com a personal interí. Aquesta mesura 
pot significar en el proper  any 2014 i següents, el cessament de fins a 6.614 interins i 
interines que treballen actualment.  
 
TOTS els sindicats de la Mesa Sectorial, exposem el nostre rebuig total al cessament del 
personal interí de l’àmbit del personal Administratiu i Tècnic pels motius següents: 
  

• Els concursos de trasllat no suposen la creació de nous llocs de treball i per tant no 
suposa cap augment de la despesa pública del capítol I. Es tracta de moviment de 
treballadors, no de creació de noves places i per tant es perfectament legal 
recol·locar el personal interí en els llocs que deixi vacants el personal funcionari, 
sense que això suposi cap augment de la despesa pública.  

• En l’àmbit del personal Administratiu i Tècnic s'han produït, en els darrers dos anys, 
la supressió de  més 1196 llocs de treball, per jubilacions, excedències, cessament 
de personal interí, etc., amb la conseqüent reducció de despesa del capítol I i  la 
sobrecàrrega de feina de la resta de companys i companyes.  

• Hi ha previst  que en l’àmbit del personal Administratiu i Tècnic  i durant  aquest 
any 2013 es jubilin més de 300 treballadors i que 100 agafin excedències per 
diversos motius, amb la conseqüent, també, reducció de la despesa.  

• Es tracta d’un col·lectiu que ja està greument afectat per una doble mesura de 
retallada de la paga extra i de la reducció del 15% de jornada i salari. Aquesta nova 
mesura afegirà encara més angoixa i patiment.  

• Estem davant un expedient de regulació d’ocupació (ERE) encobert, que pot 
suposar la pèrdua de més de 6.413 llocs de treball, sense que s’hagi negociat amb 
els representats sindicals i que tindrà una afectació brutal en els serveis públics que 
es donen al ciutadà de Catalunya.  

• La bossa d’interins gestionada per Funció Pública a la qual s’incorporaran els 
interins cessats, tindrà un mínim moviment, ja que hi ha un acord de govern que 
no permet el nomenament de personal interí en llocs de treballs no essencials. 

• La mesura és greument discriminatòria ja que afecta en un percentatge del 76% a 
dones. 
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CCOO  i la resta de sindicats hem elaborat una nota de premsa per denunciar aquests 
fets, també iniciarem una ronda d’assemblees conjuntes, en els principals centres de 
treball de la Generalitat per tal d’acordar mobilitzacions del col·lectiu, així com reunions 
amb els grups parlamentaris per tal d’exposar la situació a la que aquest Govern està 
portant als empleats públics.  
 
 
2.- Llocs de comandaments i singulars ocupats en comissió de servei o encàrrec 
de funcions .  
 
Des de CCOO hem tornat a elevar la nostra queixa per la vulneració legal que es fa en la 
durada dels encàrrecs de funcions i comissions de serveis per ocupar llocs de 
comandaments o singulars. Actualment hi ha en el nostre àmbit 1752 llocs de treball 
ocupats de forma provisional – sense reserva- i que en la majoria dels casos han superat 
els 6 mesos de la seva ocupació i que estan pendents que el Departament corresponent 
convoqui el concurs específic de mèrits i capacitats.  
 
Tots els sindicats hem reiterat la petició que s’agilitzi la publicació d’aquests concursos al 
DOGC, per evitar la situació actual en què un lloc de treball es manté cobert 
provisionalment anys i anys, fins que surt publicada  la convocatòria al DOGC. 
 
 
3.- Reducció del 15% de sou i jornada del personal interí de l’àmbit del 
personal d’Administració i Tècnic. 
 
Des de CCOO vam exposar que s’està produint una pèrdua de llocs de treball en l’àmbit 
del personal Administratiu i Tècnic.  Des de l’agost de 2012 fins a l’agost de 2013, s’han 
perdut 427 llocs de treball en aquest àmbit i si ho comparem amb l’agost de 2011, la 
pèrdua de llocs ha estat de 1196. Aquesta pèrdua s’ha produït com a conseqüència de 
jubilacions, excedències, cessaments de personal interí, etc.  
 
Això esta comportant una reducció de despesa del capítol 1 de remuneracions del personal  
de la Generalitat de Catalunya molt important. A data 30 de juny les obligacions 
reconegudes en aquest capítol s’han reduït en 125.273.000 €, si ho comparem amb el mes 
de juny de 2012. 
 
A més cal tenir en compte que aquest any 2013 hi ha previst que es jubilin més de 300 
persones del nostre àmbit i que més de 100 agafin excedències, amb el corresponent 
estalvi de diners.  
 
Per tot això des de CCOO hem demanat que es deixi sense efecte la mesura de reducció 
del 15% de jornada i sou al personal interí de l’àmbit del personal Administratiu i Tècnic, 
atès que també pateixen la retallada de la paga extra.  
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El cost econòmic de deixar sense efecte aquesta mesura a partir del dia 1 de gener de 
2014 seria de 4 milions d’euros. Cost que pot ser assumit pel conjunt de despeses que 
s’estalvien amb l’amortització de places que realitza el Govern de la Generalitat.  
 
Des de CCOO hem proposat al Govern de la Generalitat de Catalunya que redueixi les 
subvencions indiscriminades que atorga a determinades entitats i mitjans de comunicació. 
Un exemple d’aquestes subvencions va sortir publicat en el DOGC en ple agost 
(16.08.2013) on el Departament de Presidència va atorgar 8.560.131,37 € en subvencions 
als mitjans de comunicació. UNA VERGONYA, que deixa en evidència el discurs d’aquest 
Govern que no hi ha diners. Si que hi ha diners, el que hi ha són altres prioritats i 
decisions més rendibles políticament, com ara la concessió de subvencions als mitjans de 
comunicació. El Govern de l’Artur Mas, tracta molt malament els seus empleats públics, 
però “cuida” molt les relacions amb els mitjans de comunicació. 
 
 
4.- Dimensionament dels Centres de Seguretat i Salut laboral. 
 
Des de CCOO hem demanat que el Departament d’Empresa i Ocupació, exposi quin es el 
futur d’aquest centres i que no pregui cap mesura unilateral de reorganització i moviment 
de personal sense prèvia negociació sindical.  
 
Funció Pública s’ha compromès a sol·licitar al Departament d’Empresa i Ocupació la 
situació actual d’aquests centres i aportar tota la informació i documentació en les 
properes reunions de la Mesa Sectorial.  
 
 
5.- Cos Agents Rurals de la Generalitat  
 
CCOO hem demanat la previsió de calendari del concurs de trasllats i hem insistit què cal 
desenvolupar el Reglament de Segona Activitat previst a la Llei del Cos. 
 
La resposta del DAAM i Funció Pública, ha estat la següent: 
 

• Concursos de trasllats: Han treballat les bases aquest estiu i en la propera reunió 
de la mesa sectorial del dia 21 d’octubre es negociaran a la Mesa. Es preveu que 
procés duri de 4-6 mesos.  

• Promoció interna al C: Mantenen que és durà a terme desprès que finalitzi el 
concurs. S’està pendent de lligar el tema amb Economia i Finances i Funció Pública. 

• Reglament de segona activitat:  El DAAM respon que les seves prioritats són: 
”Concurs, passi al C i el desplegament “. El Reglament no és prioritari per al  DAAM, 
a més caldria veure la incidència d’aquest tema en la prestació del servei públic. 



federació serveis a la ciutadania 

sector de la generalitat

INFORMA 

 

 
Via Laietana 16, 4t - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773 

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 

Des de CCOO hem reiterat que ja existeix un esborrany de reglament  i que a la 
pràctica els agents amb limitacions, ja estan fent tasques pròpies del CAR que 
poden desenvolupar, però amb inseguretat jurídica per ells i els seus 
comandaments.  

 
6.- Cos de Bombers de la Generalitat   
 
CCOO i la resta de sindicats demanem al Departament d’Interior quina és la previsió del 
concurs de trasllats de Bombers de les antigues categories D i C, actuals C1 i C2 i de la 
realització de la promoció interna per al passi del D al C. 
 
El Departament d’Interior contesta que no pot donar resposta encara a aquest tema, ja 
que estan pendents d’incloure una partida pressupostària que permeti el proper any fer la 
promoció interna. Si això no fos possible, es realitzaria un concurs de trasllats, però 
considera més adient fer primer una promoció interna per passar els bombers de C2 a C1 i 
desprès fer el concurs de trasllats. 
  
El Departament d’Interior també informa que en una mena de "concurset"  publicat a la 
Intranet convocat pel Departament s’han presentat 281 sol·licituds ( 117 del grup C1 i 164 
del grup C2).  
 
Tots els sindicats hem denunciat l'Acord de Bombers, ja que fa anys que està caducat i no 
es compleix. Funció Pública ens informa que està valorant la possible denúncia de l'Acord 
abans del dia 30 d’octubre data límit per poder-la fer. Si es produeix aquesta denúncia es 
crearà un grup de treball depenent de la Mesa Sectorial format per 6 representats 
sindicals (2 per cada sindicat) i 6 representats de l’Administració per dur a terme la 
negociació del nou Acord.  
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