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GENERALITAT DE CATALUNYA

Mesa General (16.06.17) II
(Acord d’estabilització de plantilles)

L’Acord signat a Madrid ocupava unes sis fulles. Per contra el signat amb la Generalitat ocupa
poc més d’una pàgina (que si s’elimina l’espaiat superflu amb prou feines s’arriba a una pàgina).
Aquesta primera aproximació ens dóna ja una idea de l’escassesa del seu contingut. Si a aquest fet
hi sumem que fou lliurat poques hores abans de la reunió de la Mesa General, podem concloure
que va ser redactat amb presses i per cobrir algun expedient producte de l’ocurrència d’algú del
Govern (la consellera de Governació per exemple).
Com ja vàrem dir en el seu moment en relació a l’Acord de Madrid, aquest pacte és superflu ja
que l’Estat l’hauria aplicat igualment per estar-hi obligat com a conseqüència de diferents
sentències de la Unió Europea que obliga a reduir la temporalitat a l’Administració i a indemnitzar
en funció del temps treballat als empleats públics que perdin la seva feina (un pico, arribat el cas).
La mitat de l’extensió d’aquest pacte és una exposició de motius que es limita a esmentar tot un
seguit de normativa absolutament prescindible. Res aporta doncs.
Pel que fa a l’altra meitat (tres punts), es parla,
-

en el primer punt d’aprovar una “oferta d’ocupació pública parcial” que “tingui en
compte la taxa de reposició que es determini” (no es mulla doncs en determinar-la). En
realitat es tracta del compromís de convocar oposicions per cobrir una part de les places
que quedin buides.
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-

En el segon punt es diu que els processos de promoció interna no disminuiran la taxa de
reposició (vol dir en realitat el nombre de places a cobrir resultants de l’aplicació de la
taxa de reposició). Això i no res és el mateix, ja que es refereix a processos de promoció
interna especial que impliquen requalificació de la plaça, no es cobreix per tant una plaça
que estava buida i per tant, això no pot disminuir, per la seva pròpia naturalesa, el
nombre de places a cobrir resultants de l’aplicació de la taxa de reposició.

-

El tercer punt, l’únic amb una mínima rellevància. Consisteix a comprometre’s a
convocar, dins d’un termini de 3 anys, un nombre indeterminat de places (una “taxa
addicional” li diuen) que pot arribar a afectar “fins el 90” de les places cobertes
temporalment de determinats sectors. Caldrà que aquestes places a convocar hagin estat
ocupades temporalment durant els anys 2014, 2015 i 2016.

En realitat, aquest pacte és una mera i mala còpia-resum de l’article 19.U.6 de de la Llei de
Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 20172
Es pot, a partir d’aquí determinar quantes places es convocaran: NO, ho decidirà l’Administració.
Què nassos doncs s’ha signat? Ni els que ho han signat ho saben.
Això sí, en els “àmbits que es determinin”, al final d’aquests 3 anys, la temporalitat no podrà
superar el 8% (o sí?).
En qualsevol cas, cal plantejar-se quina és la infraestructura d’aquesta Administració per a gestionar
les proves i valorar els mèrits d’unes 40.000 persones en un termini de 3 anys quan per fer un
simple concurs d’administratius s’ha demorat 2 anys per problemes, segons diuen ells,
“informàtics”. Problemes que, ens consta, encara no s’han solucionat ni, essent els mateixos
incompetents els encarregats de solucionar-los, no resulta creïble que s’arribin a solucionar.
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http://www.sepg.pap.minhafp.gob.es/Presup/PGE2017Proyecto/MaestroDocumentos/PGEROM/doc/1/1/2/3/N_17_A_R_1_2_11_1.PDF
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