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OFERTA PÚBLICA PERSONAL LABORAL 
 
 
Previ a l’Acord de Govern de 18 d’abril pel qual s’aprova l’oferta parcial d’ocupació de la 
Generalitat, CCOO juntament amb els altres sindicats presents a la Comissió 
d’Interpretació, Vigilància i Estudi del VIè Conveni Col·lectiu Únic de la Generalitat (CIVE), 
vam demanar una reunió extraordinària d’aquesta per parlar de les perspectives que obria 
l’Acord de Millora de l’Ocupació Pública signat a la Mesa General Estatal, i els 
pressupostos per al 2017 aprovats al Parlament de Catalunya. 
 
Hem d’aclarir que, així com les convocatòries dels funcionaris depenen de Funció Pública, 
les de personal laboral les fa Secretaria General de cada departament. Per tant, l’objectiu 
de la reunió que finalment es va dur a terme, era el “d’agilitar els tràmits previs a aquesta 
més que necessària Oferta Pública” i “fer possible un acord que ordeni, faciliti i agiliti 
aquest procés”. 
 
Per aquest motiu, i en l’explicació als motius de la convocatòria, CCOO hem plantejat la 
necessitat d’arribar a una consens en els punts següents: 
 

• Convocatòria immediata d’un concurs de Canvi de destinació, previ a l’oferta 
pública tal i com obliga el Conveni, en cada departament, de totes les places de 
personal laboral cobertes per interins. CCOO hem anunciat la nostra intenció de 
denunciar al o als departaments que no ho facin ja que això impediria consolidar 
places als temporals. 

• Posar en marxa els mecanismes necessaris que puguin garantir que, especialment, 
cap treballador més gran de 59 anys anirà a l’atur en aquest procés. 

• Que, d’acord amb el Conveni i l’EBEP, totes aquelles places dels grups D i E, com 
les 450 ja anunciades d’auxiliars de geriatria, es convoquin mitjançant concurs, en 
lloc del Concurs-Oposició. 

• Que la resta de les places que es convoquin, que hauran de ser la resta de les 
estructurals, s’hauria d’aplicar la disposició Transitòria 4a de l’EBEP, cosa que 
ja s’ha fet a la major part de les Administracions de Catalunya, però no a la 
Generalitat. L’objectiu d’aquesta queda reflectit al seu títol: “consolidació de 
l’ocupació temporal” 
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Tenint en compte que el Govern va aprovar una oferta parcial per al 2017, amb la intenció 
d’aprovar una nova oferta molt més amplia una vegada aprovats els Pressupostos de 
l’Estat, no afavoreix ni als treballadors/es temporals, ni als departaments, convocar ara 
una part de les places d’una categoria com la d’auxiliar de geriatria, de la que parlaven 
abans, i desprès del mes de juny l’altre part. Per aquest motiu demanem que la 
convocatòria es faci de la totalitat de les places temporals abans de finalitzar l’any, 
resolent, mentrestant, els concursos de canvi de destinació no realitzats. 
 
La  Funció pública mostra el seu acord en la agilitació dels canvis de destinació de totes 
les places temporals estructurals, i manifesta que no es poden excloure als més grans 
d’una determinada edat de l’oferta, però que estan oberts a buscar solucions a la 
problemàtica dels treballadors temporals dels què hem parlat. 
 
Sobre la possibilitat de convocar places del D i E mitjançant concurs, en els termes 
recollits al Conveni, ho estudiaran. 
 
I per últim, sobre la convocatòria de les places sota el paraigües de la disposició 
Transitòria 4a de l’EBEP, no poden pronunciar-se sobre la quantitat de personal als que 
afectaria. CCOO pensem que a la practica totalitat de les places ocupades per personal 
interí. 
 
En definitiva, el nostre objectiu com a sindicat és aconseguir, abans d’acabar l’any, una 
convocatòria de la totalitat o almenys de més del 90% de les places estructurals 
ocupades per temporals, que pugui garantir el compliment d’allò que s’ha signat a la 
Mesa General del personal de les administracions públiques de l’Estat, tal i com està 
recollit a l’EBEP i a l’Acord signat per CCOO. 
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