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MESA SECTORIAL 20.10.2014 
 

 
 
1.- CONCURSOS DE TRASLLATS. 
 
Funció Pública ens informa de les previsions de concursos de trasllats següents:  
 

- Darrer trimestre de 2014: 
 Concurs de trasllat del Cos Superior ( Previsió Novembre). 

 
- Any 2015: 

 Concurs de trasllat del Cos Auxiliar Administratiu.  
 Concurs de trasllat del Cos Administratiu. 
 Concurs de trasllat del Cos d’Enginyers Agrònoms.(Grup A). 
 Concurs de trasllat del Cos d’Enginyers de Mines ( Grup A). 

 
La previsió de la publicació definitiva al DOGC del concurs de trasllat del Cos de Gestió està 
prevista al gener de 2015, cal recordar que els funcionaris cessaran en el llocs de treball que 
ocupen l’endemà de la publicació de la resolució del concurs de trasllat al DOGC.  
 
La pressa de possessió en la nova destinació es durà a terme l’endemà del cessament, llevat que 
s’acrediti documentalment un canvi de localitat de residència, cas en el qual es farà en el termini 
de 15 dies.  
 
NOTA IMPORTANT: Els funcionaris que tinguin previst participar en algun d’aquest concurs de 
trasllat cal que procedeixin a revisar i actualitzar la formació i la titulació que consta en el seu 
expedient d’ATRI. 
 
CCOO hem demanat que durant el 2015 surtin més concursos de trasllats de Cossos Específics, 
atès que fa molts anys que els funcionaris d’aquests Cossos tenen retallat el seu dret a la mobilitat 
i a la conciliació de la seva vida familiar i laboral.  
 
Funció Pública també ens informa que els Departaments podran nomenar personal interí a 
aquelles persones que hagin estat cessades d’un lloc de treball del mateix Departament i del 
mateix grup, com a conseqüència de la resolució d’un concurs de trasllat, en el termini d’un mes a 
partir de la data de cessament tal com estableix el III Acord General sobre condicions de treball i el 
punt 4.c) de l’Acord de Govern de 23 de desembre de 2013 sobre contenció de plantilles i 
limitacions als nomenaments de personal interí.  
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2.- PROMOCIÓ INTERNA 
 
Funció Pública ens informa de que realitzaran els processos de promoció interna següents: 
 
- Darrer trimestre del 2014: 

 Convocatòria de promoció interna al Cos de Gestió (A2). Funció Pública encara no sap les 
places que convocarà, però esta previst que surti la convocatòria en novembre/desembre i 
que el primer examen sigui a finals de març/principis d’abril.  

 Convocatòria de promoció interna de 6 llocs del Cos d’Intervenció, obert a tots els grups de 
funcionaris del grup A.  

 Convocatòria de promoció interna de 18 places de l’escala d’inspecció tributària dels cos 
superior d’inspecció i tècnica tributària (A1).  

 

Funció Pública i el Departament d’Economia exposen que aquesta darrera convocatòria de 
18 places es desenvoluparà d’acord amb els aspectes bàsics que es van anunciar a la 
Resolució ECO/1827/2014 de 25 de juliol (DOGC 01/08/2014): 4 proves obligatòries i 
eliminatòries (prova escrita, cas pràctic, prova català i prova oral) i valoració d’antiguitat, 
idiomes, etc... en la fase de concurs. 
 
Respecte a la data de sortida de la convocatòria al DOGC, Funció Pública ens comunica 
que s’estan ultimant les bases i que, en tot cas, es publicarà abans de finalitzar l’any 2014. 
Els representants sindicals demanem que se’ns facilitin aquestes bases tant bon punt 
estiguin finalitzades i l’Administració respon que creu que ho podrà fer aquesta mateixa 
setmana. 

 
Des de CCOO considerem que com es tracta d’una convocatòria de promoció interna i 
que, per tant, els opositors estan treballant, el temps de què disposen per preparar els 
exàmens és molt limitat, i atès que els aspectes essencials d’aquest procés selectiu s’han 
conegut darrerament (DOGC 01/08/2014) i no en el mes d’abril passat com s’havia 
anunciat per part de l’Administració, proposem ampliar al màxim el temps disponible entre 
la publicació de la convocatòria al DOGC i la data d’inici de les proves, per tal 
d’incrementar i afavorir la preparació dels opositors. 
 
CCOO també posem de manifest que únicament s’han fet 3 convocatòries per aquesta 
escala d’inspecció tributària en els 22 anys de la seva existència, i per això proposem que 
es faci un calendari regular amb convocatòries cada 2 o 3 anys i així crear un grup 
d’opositors permanent amb un elevat nivell de preparació que pugui nodrir els futurs 
processos de selecció. 
 
 

- Any 2015: 
 Promoció interna al Cos Superior de la Generalitat ( A1). 
 Promoció interna al Cos d’Enginyers Industrials (A1). 
 Promoció interna al Cos d’Enginyers Agrònoms (A1). 
 Promoció interna al Cos d’ Enginyers de Mines ( A1). 
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3.- OPOSICIONS DE TORN LLIURE 
 
Funció Pública ens informa que encara està en estudi la incorporació a la llei de pressupostos del 
2015 l’oferta pública en l’àmbit del personal administratiu i tècnic. Tots els sindicats hem sol·licitat 
que s’aprofitin totes les possibilitats que preveu la normativa bàsica estatal sobre el projecte de llei 
de pressupostos de l’Estat en el 2015, per tal de permetre la convocatòria del màxim nombre de 
places i de cossos al torn lliure. 
 
 
4.- CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DEL PERSONAL INTERÍ.  
 
Actualment, l’únic col·lectiu de la Generalitat que no disposa d’una borsa de treball és el personal 
administratiu i tècnic. Tots els sindicats reiterem la petició que es torni a reunir el grup de treball 
per tal d’intentar arribar a un acord en aquest punt.  Des de CCOO reiterem la nostra petició que hi 
hagi una borsa única, transparent i baremada, gestionada per Funció Pública, per tal que el 
nomenament de personal interí es faci de forma objectiva i s’evitin irregularitats, discriminacions i 
greuges comparatius. 
 
 
5.- PERSONAL ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS) DE CENTRES EDUCATIUS.  
 
El Departament d’Ensenyament ens informa que el personal PAS ja pot gestionar els seus 
permisos, absències i llicències a traves del portal ATRI. Els directors dels centres educatius seran 
els validadors d’aquest permisos.  
 
 
6.- PREVISIÓ DE CONCURSOS ESPECÍFICS DE LLOCS DE COMANDAMENTS I LLOCS 
SINGULARS PER A L’ANY 2015 
 
Funció Pública ens informa de les previsions per Departaments de la publicació de concursos 
específics per llocs de comandament i singulars per a l’any 2015: 
 

Ranking per 
Departament 

Departament 
OOAA 

Concurs 
Específic 

Lliure 
Designació 

TOTAL 

1 SOC 
DEMO  

155 
13 

17 
2 

172 
15 

2 INTERIOR   60 

3 ECONOMIA  46 3 49 

4 GOVERNACIÓ 27 7 34 

5 BENESTAR 30 2 32 

6 CULTURA  10 15 25 

7 PRESIDÈNCIA  14 11 25 

8 AGRICULTURA   25 

9 SANITAT 
(Primer Trimestre) 

  14 

10 TERRITORI Pendent   

11 JUSTICIA  Pendent   

12 ENSENYAMENT Pendent   
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CCOO considerem insuficients el nombre de places que sortiran a concurs públic al DOGC per 
cobrir definitivament els llocs de comandament i singulars. Cal recordar que actualment hi ha 
1.982 llocs de treball de comandaments i singulars nomenats de manera provisional, la qual cosa 
és un exemple del caòtic funcionament de la nostra Funció Pública, i del grau d’incompetència, 
improvisació i il·legalitat en la gestió dels recursos humans.  
 
CCOO reiterem la nostra petició que es compleixi la normativa vigent i, per tant, exigim que surtin 
a concurs públic tots els llocs de comandaments i singulars que actualment porten coberts més de 
6 mesos amb comissió de servei o encàrrec de funcions i que no tenen reserva de lloc de treball. 
 
 
7.- RETALLADA DEL 15% DEL SALARI I JORNADA DEL PERSONAL INTERÍ. 
 
La Directora General de la Funció Pública reitera la informació facilitada en la darrera reunió de la 
Mesa Sectorial per la qual manifesta la voluntat del Govern de deixar sense efecte aquesta 
mesura a partir de l’1 de gener de 2015 per tal que, a partir d’aquesta data, el personal interí 
realitzi el 100% de l’horari i percebi el 100% de les seves retribucions. 
 
 
8.- PLA DE RACIONALITZACIÓ I OPTIMITZACIÓ D’ESPAIS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA.  
 
Des de CCOO reiterem un altre cop la nostra oposició a aquest Pla i la caòtica gestió que està 
duent a terme la Direcció General de Patrimoni que dirigeix. 
 
La improvisació és la regla general de funcionament d’aquest Pla, i ara ens trobem que cal 
reubicar de forma urgent les oficines que tenen un lloguer a curt termini de 3 anys (Rambla de 
Catalunya, 19 i Diagonal 523-525) i no s’està trobant un local adient.  
 
I ara es vol encarregar la construcció d’un nou edifici, amb el sistema de claus en mà... (un 
desastre i improvisació total). 
 
 
 
9. PROCÈS PARTICIPATIU DEL 9 DE NOVEMBRE. 
 
CCOO demanem que tot el personal que voluntàriament treballi en aquesta data tingui la 
cobertura legal i laboral adient establerta en la normativa vigent per als empleats públics.  
 
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
 
  


