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FAQs afectació del personal en cas de creació de l’Agència de Patrimoni Natural 
 

Tot i que estava prevista l’aprovació de la Llei al Parlament a la primera sessió de juny, el consens entre 

els grups que la van impulsar no s’ha mantingut. La pressió des del Departament d’Agricultura (ERC) i 

el vot contrari de PP i Cs fan endarrerir la seva votació en Ple fins, suposem, fins mitjans de juny. 

 

Un cop s’aprovi, les places afectades per l’Agència queden en les mateixes condicions a la RLT de la 

Generalitat fins a l’aprovació del Reglament. El temps entre una cosa i l’altre no està establert. 

 

Fins que no hi hagi un conveni, però, no s’obriran els processos selectius pels quals el personal podrà 

optar per una plaça fixe a l’Agència. A les Agències, actualment, els processos són oberts, s’ofereixen 

per ATRI i té preferència el personal fix de l’Administració (laborals i funcionaris) 

El personal temporal/interí pot optar posteriorment per convocatòria pública de la que s’hauran de 

negociar les condicions  

 

Les places de plans i programes, amb una durada màxima de 3 anys, no passen el mateix procés 

 

 

Sóc funcioanri@ de carrera, 

Com passo a l’Agència? 

Com a funcionari@. Inicialment el redactat obligava als/les funcionaries de carrera a  laboralitzar-se 

però finalment, resultat de reunions al departament i d’una compareixença parlamentària d’IAC-

CATAC (hem de dir que ens va costar que s’entengués que no era una bona idea), s’ha modificat.  

Com queda la meva plaça a la RLT? 

En principi, quedarà a extingir i no es podrà modificar: en cas que n’hi hagi, no es beneficiarà dels canvis 

que afectin a la resta de places de la RLT i s’amortitzarà en el moment en què et jubilis. 
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Em podré presentar a les places laborals de l’Agència si em convé? 

Sí, podràs.   

En quines condicions?  

Les places d’Agències es publiquen a l’Atri i es dona preferència a funcionaris/es de carrera. 

Suposant que guanyi una plaça de laboral de l’Agència, en quina situació queda la meva plaça de 

funcionari@? 

La plaça a l’Agència es suprimeix i jo quedaré en situació d’excedència per incompatibilitat. 

Podré retornar a l’Administració quan vulgui? 

Podràs demanar el reingrés al Departament que hauria d’oferir-te una plaça vacant (si en té)  a la 

localitat on tenies la darrera destinació. Si el departament no té vacants del teu cos i localitat, ho passen 

a Funció Pública perquè t’assignin un lloc del cos i localitat en qualsevol departament. L’altra forma de 

reingressar és presentar-se al següent concurs de trasllats o presentar-se a un lloc de l’ATRI. 

 

Sóc interin@ 

Com passo a l’Agència?  

Com a interina. Per passar a laboral de l’Agència hauràs de guanyar la plaça en procés obert, pel qual 

s’hauran de negociar les condicions. 

La plaça que ocupo quedarà afectada per concursos de trasllat mentre no es laboratitza? 

Les places es poden bloquejar, es un procediment habitual en aquests casos. 

Considerem que no bloquejar-les és un perjudici pel funcionari de carrera que opta a una plaça per 

concurs de trasllat o l’opositor/a que la guanya ja què son places congelades a la RLT i també per 

l’interí/na que es pot veure desplaçat/da . 

Tot i que el bloqueig de places és un procediment habitual s’ha de promoure des de la Direcció General 

que haurà de treballar en aquest sentit amb la Direcció de Servei i Funció Pública. Així ho va comunicar 

IAC-CATAC a la reunió mantinguda el 8 de gener de 2020 amb el Director General de Polítiques 

Ambientals i Medi Natural i el Subdirector, que ho van veure amb bons ulls. 

S’ha de veure que es pot fer amb els processos ja iniciats. La informació de què són places afectades 

pel trasllat a Agència ha de ser accessible per qui tingui opció a guanyar-la.  

 

IAC-CATAC ja ha demanat reunió amb la Directora General de Funció Pública per tractar aquest tema, 

sobretot pel que afecta al personal laboral, donat que els concursos de canvi de destinació podrien 

publicar la resolució provisional de destinació a mitjans de juny (es podria juntar en el temps amb la 

creació de l’Agència) i tot el personal que guanyi places de l’Agència té dret a saber l’afectació de les 

mateixes. 

 

Sortirà als concursos d’oposició?  

Si es bloquegen no sortirà 

I si em presento a oposicions i guanyo una plaça, em podré quedar a la plaça que ocupo actualment?  

En cessar-te la plaça s’extingeix, però si l’Agència et contracte com a laboral temporal, et pots quedar 

a la plaça i mantenir-la de funcionari/a en situació d’excedència per incompatibilitat (sense reserva de 

plaça, però amb dret a reingressar). Perquè això sigui així ha d’estar autoritzada la creació de places de 

laborals temporals a l’Agència (dependrà de l’autonomia de què disposi l’Agència en aquest sentit. 
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L’experiència ens diu que fins que no hi ha conveni tot continua passant pel mateix procés que en les 

places del Departament) o bé que es tracti de places creades per plans i programes, amb una durada 

màxima de tres anys. 

Se’ns mantindrà l’antiguitat?  

Sí 

 

Sóc laboral fix, 
Quan es creï l’Agència, a què puc optar? 

Si et quedes a l’Agència ho faràs com a laboral fix amb el mecanisme de successió d’empresa 

(subrogació). 

 

Si vols quedar-te a l’Administració hauràs de participar en un concurs de canvi de destinació restringit 

que s’haurà de negociar amb el Departament i Funció Pública (Disposició Addicional 2 del VI Conveni 

Col·lectiu Únic) 

 

Tot just estem acabant un procés de canvi de destinació. En el seu moment, IAC-CATAC va advertir al 

Departament i Funció Pública de la problemàtica que suposava incloure les places afectades per la 

futura Agència en aquest procés, ja que es personal temporal podia veure’s desplaçat per fixos que 

triaven una plaça sense coneixement que aquesta passava a Agència. Recordem que no era obligat 

treure totes les places a concurs i per tant, aquestes podrien no haver sortit 

 

Sóc laboral temporal 

Quedes com a temporal de l’Agència en les mateixes condicions que a l’Administració. Quan es 

publiquin els processos selectius t’hauràs de presentar per guanyar una plaça fixa. Aquests processos 

seran oberts i s’hauran de negociar les condicions. 

 

IAC-CATAC farà una ronda d’assemblees amb videoconferència per territoris (estem 

treballant-ho amb el Departament i Funció Pública) per resoldre els dubtes que puguem en 

relació a aquest tema i també convidarem al nostre responsable de Salut Laboral per 

resoldre dubtes en relació al pla de desconfinament del departament i la Instrucció 5/2020. 

 
 

 
Us recordem que IAC-CATAC segueix oberta des de casa amb el telèfon 

desviat i responent totes les vostres qüestions per correu 
 

Us convidem a enviar-nos les vostres inquietuds i demandes a 
sindicat@catac.cat 

mailto:sindicat@catac.cat

