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PROMOCIONS INTERNES I CONCURSOS 
REUNIÓ DEL GRUP DE PROVISIÓ I SELECCIÓ 

 
 
Ahir dijous, 14 de gener de 2015, es va tornar a reunir el grup de treball de selecció i 
provisió de llocs depenent de la Mesa Sectorial de Negociació. 
 
En primer lloc, l’Administració ens facilita l’esborrany de les bases de convocatòria del 
procés selectiu per a l’accés a la categoria de bomber/a de l’escala bàsica (grup C, 
subgrup C2) del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Els sindicats i el 
Departament d’Interior han estat negociant aquestes bases prèviament i, malgrat no 
estem d’acord amb alguns aspectes, considerem que és urgent que es convoqui aquest 
procés a la major brevetat. 
 
En segon lloc, els sindicats presents en aquest grup de treball (CATAC, CCOO, UGT i 
CSIF) fem arribar una proposta conjunta a l’Administració amb les consideracions que us 
especifiquem tot seguit. 
 
La llei 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 
2014 i posteriorment la Llei 2/2015, de pressupostos per a l’any 2015, estableixen que el 
Govern de la Generalitat ha de facilitar la promoció interna dels funcionaris públics de 
la Generalitat mitjançant convocatòries de processos selectius exclusius de promoció 
interna per a l'accés a tots els cossos d’administració general i altres cossos especials.  
 
Dos anys després de la publicació d’aquest mandat legal, funció pública únicament ha 
convocat el procés selectiu de promoció interna del cos de gestió, la qual cosa tots els 
sindicats considerem que és inadmissible i, per això, reivindiquem en aquest grup de 
treball: 
 

1.- Un “pla de xoc” per tal que Funció Pública prioritzi urgentment la 
convocatòria dels diferents processos de promoció interna, de tal manera que 
tots els processos selectius de promoció interna pendent es convoquin en un 
termini no superior a 12 mesos. 

 
2.- Sol·licitem que ens enviïn la informació relativa als darrers processos selectius 
i concursos de trasllats de tots els cossos de la Generalitat de Catalunya per tal 
d’analitzar la situació actual. 
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3.- Demanem que es convoquin urgentment tots els concursos de trasllats 
d’aquells cossos de la Generalitat que faci més de 5 anys que no han estat 
convocats.  
 
4.- Demanem que es reforcin els serveis de selecció i provisió de llocs de 
funció pública amb el personal que sigui necessari, mitjançant el Fons de 
Reserva Laboral o altres eines que l’Administració cregui adient. Insistim, una 
vegada més, que no es qüestiona la professionalitat de les persones que treballen 
a funció pública sinó que entenem que ha d’haver una voluntat política del Govern 
de la Generalitat per deixar de menysprear els seus empleats públics i vetllar per tal 
que es respectin els seus drets.  

 
Els representants de la funció pública es comprometen a donar trasllat de les peticions 
sindicals i intntaran donar resposta en la propera Mesa Sectorial de Negociació prevista 
pel dia 28 de gener de 2016. 
 
 
Altres temes: 
 
- Està previst que a finals del mes de gener o primers de febrer de 2016 es publiquin les 

notes definitives del procés selectiu de promoció interna del cos de gestió. Davant 
la queixa dels sindicats per la lentitud del procés, Funció Pública ens comenta que és 
el primer procés d’aquestes característiques i que volen extremar les precaucions per 
fer-ho el millor possible. 

 
- Respecte als mèrits del proper procés de promoció interna del cos superior, 

insisteixen en seguir els criteris emprats pel cos de gestió, especialment pel que fa a 
les titulacions. 

 
- Funció Pública recorda que en aquests processos selectius exclusius de promoció 

interna no s’ha previst la possibilitat de romandre en el mateix lloc de treball un 
cop superat el corresponent procés. 
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