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Publicació de la llista d’adjudicacions provisional del concurs de trasllats del grup B 

Els concursos de trasllats a pas de cargol 
El dijous, 16 d’octubre ha estat publicada la Proposta provisional d’adjudicacions de places del concurs de trasllats del cos 
de gestió (FP/001/2014) 

Contra aquesta proposta, les persones interessades tenen fins el 28 d’octubre (10 dies hàbils de termini) per presentar 
al·legacions davant la Comissió d’Avaluació. 

No es pot saber quan serà publicat al DOGC la resolució del concurs ja que no hi ha terminis prèviament establerts per re-
soldre les al·legacions per part de la Comissió d’Avaluació, ni per aprovar i publicar la Proposta definitiva d’adjudicació de 
places. 

Pels seus fets els coneixereu és una dita molt citada. I els fets són que Funció Pública és incapaç de complir amb els seus 
compromisos. No ja els compromisos principals, com vetllar pels drets del personal en comptes de posar traves per exercir-
los, sinó també els petits compromisos burocràtics, consistents, en aquest cas, en agilitzar tot el procés del concurs de tras-
llats, per molt que els companys o companyes de CATAC – IAC i la resta de sindicats presents a la Comissió d’Avaluació ho 
intentin. A aquest pas és impossible complir el calendari per aquest any que la mateixa Funció Pública va preveure de con-
cursos de trasllats i de promoció interna. Aquesta previsió, d’acord amb la Llei de pressupostos, era: 

1r trimestre  Concurs de trasllats cos de gestió (A2) 
3r trim. 

Promoció interna enginyeria agrònoma (A1) 

2n trim.  
Concurs de trasllats enginyeria agrònoma (A1) Promoció interna enginyeria industrial (A1) 

Concurs de trasllats enginyeria industrial (A1) 
4r trim. 

Concurs de trasllats cos superior (A1) 

  Promoció interna cos de gestió (A2) 

Tot i que l’anterior és important, ens queda a CATAC – IAC i a la resta de sindicats vetllar pel compliment de l’acord entre 
els sindicats i l’Administració, pel qual aquest concurs de trasllats no implicaria cap acomiadament de personal interí, ja 
que tot el personal desplaçat passaria a cobrir les vacants produïdes, seguint els procediments establerts al punt 6 del III 
Acord. 

 

Lluitant per la nostra dignitat 

Volem l’euro per recepta 
Els governs de dretes que ―per definició― no creuen en l’estat del benestar, i per tant menyspreen els drets socials i labo-
rals que formen part de la identitat col·lectiva de la nostra societat, intenten, per ordre dels seus amos, desprestigiar els 
serveis públics utilitzant totes les fórmules possibles. Ja sigui el cèntim “sanitari” a la benzina o l’euro per recepta que, per 
resolució judicial, s’han declarat contraris a dret. Per tant, aquí us donem l’enllaç* per sol·licitar la devolució dels euros gas-
tats en les receptes. No és necessari adjuntar cap documentació. 

És un petit pas. Hem de continuar lluitant per la nostra dignitat, trepitjada per pares de la pàtria com (per ordre alfabètic) 
Bárcenas, Blesa, Díaz Ferran, Fernández-Villa, Matas, Millet, Pujol, Rato i un llarguíssim etcètera. Ep! les seves pàtries son 
els abocadors fiscals de Liechtenstein, Andorra, Suïssa o Grand Cayman. 

*http://www20.gencat.cat/docs/OVT/Departaments/SLT/Documents/Formularis_pdf/240z569srt_sol_retorn_taxa_euro_recepta.pdf 
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La paga extra de 2015 i el reintegrament del dret del personal interí a treballar i percebre el 100% 
 

Pendents dels pressupostos 
Als Cataccrac 2014_15 i 2014_17 us informàvem de la intenció del govern de “recuperar” per l’any 2015 la “quantia equivalent a una 
paga” que la Generalitat ens ha robat durant els anys 2013 i 2014, així com “restablir” les condicions de treball del personal interí esca-
motejades pel Sr. Mas des d’abril de 2012. 

La situació política del país, prou coneguda per tothom, pot fer que es prorroguin els pressupostos de 2014 i, per tant, tornem a tenir el 
dubte sobre si es farà realitat aquesta “intenció”. D’entrada, pel dilluns, 20 d’octubre, en que es reuneix la Mesa sectorial, CATAC – IAC 
ha posat el tema a l’ordre del dia. 

Considerem que aquesta qüestió ha de quedar resolta en qualsevol dels escenaris pressupostaris i, per tant, exigirem que, si és el cas, a 
la norma que prorrogui els pressupostos quedi fixat, com en tants altres anys, les modificacions necessàries en el capítol I dels pressu-
postos prorrogats. Cal tenir present l’exemple dels pressupostos del Parlament, on el personal del mateix recupera les pagues l’any 
2015.

 

  Sr. Mas, no som l’excusa, és la seva excusa 
Sr. Mas: no creiem que hagi suspès la preparació de la consulta del 9 
de novembre, establerta a la Llei 10/2014 i al Decret 129/2014, per-
què li preocupi el que ens pugui passar als treballadors i treballado-
res públics. No li preocupa quan ens treu la paga extra any rere any. 
Ni quan va enviar a la pobresa, literalment, a milers d’interins. Tam-
poc li va interessar explorar les vies que vam proposar des de CATAC 
– IAC i la resta de sindicats que, per quadrar els números, impulsés 
una lluita contra el frau fiscal a Catalunya, establís un impost a les 
grans fortunes o imposar un salari màxim de 5.000 euros per al per-
sonal de la Generalitat  Això sí, va tenir molta cura dels empleats i 
empleades públics que perceben la dedicació exclusiva. 

Sr. Mas: en cap moment l’ha interessat el servei públic i el personal 
sinó per eliminar serveis i privatitzar els que puguin ser beneficiosos 
pels seus amics de la Caixa de Pensions o d’ESADE i d’IESE. En tot 
moment ha seguit el seu guió, de forma impassible, sense pensar en 
el patiment que les seves mesures generaven en la societat en gene-
ral i en el col·lectiu de personal de les Administracions en particular. 

Sr. Mas: heu devaluat l’educació mitjançant el tancament d’aules i la 
no substitució de mestres i professors, i pujant les taxes. Heu degra-
dat la sanitat tancant llits i, el que és ―encara― pitjor, incrementant 
el negoci sanitari privat a costa dels pressupostos, mitjançant el des-
viament de malalts.  

Sr. Mas: hem hagut d’aguantar la seva demagògia, consistent a 
magnificar els fets certs dels seus socis, amics i companys de dretes 
a Madrid contraris a la ciutadania de Catalunya, i en minimitzar els 
fets ―també certs― de la seva política, contrària, a la ciutadania de 
Catalunya. El seu partit ha fet costat a les mesures més antisocials de 
Madrid endurint i signant la reforma laboral i votant favorablement 

la reforma constitucional per la qual es dóna prioritat al pagament 
del deute, per exemple. Recorda que el primer acte del govern del 
Sr. Rajoy va ser indultar persones de la seva coalició? 
 

Sr. Mas: vostè té por de la consulta,                            
perquè té por de l’endemà 

 

Sr. Mas: Durant aquests anys, quan heu trinxat la sanitat, l’educació, 
les polítiques socials, en definitiva el país que dieu defensar, heu 
reiterat que hi havia un guió i que tenia molt clar on anava. Ara no 
ens vulgui fer creure que improviseu davant una suspensió de la 
consulta que, entre nosaltres, no ha sorprès a ningú. Ni que actués 
per defensar-nos a nosaltres. Fins ara no havíeu donat cap mostra 
que l’importéssim gaire. 

Sr. Mas: no cola. No cola que la decisió del Tribunal Constitucional 
l’agafi per sorpresa en la qüestió del personal. Sona, i criem què així 
és, una excusa de mal pagador. Ara ens defensa... quina barra! 

Sr. Mas: els treballadors i treballadores públics hem aguantat moltes 
retallades i els ciutadans i ciutadanes patim cada dia els seus atacs 
contra els serveis públics, però no li acceptem la maledicència ni la 
indecència de posar-nos com a excusa. 

Sr. Mas: CATAC – IAC ha manifestat que està per defensar el dret a 
decidir, independentment del que cada persona lliurament desitgi 
votar, per considerar que el dret a l’autodeterminació és exigible en 
una societat democràtica, i farem tot el possible per aconseguir-ho. 
A l’igual que, vagi per endavant, exigim decidir que la gestió dels 
serveis públics no permeti negocis impúdics i corruptes de 
l’Administració amb empreses vinculades a persones del seu partit o 
d’altres. 

Sr. Mas: vostè vol que els treballadors i treballadores anem al seu 
remolc, però nosaltres tenim vehicle propi. No acceptem la seva 
manipulació. Pregunti i veurà com hi ha moltes persones a 
l’Administració disposades a lluitar efectivament pels nostres drets, 
tots, absolutament tots, per tant, per la consulta. 

PS. Considerem que altra qüestió, seria estar d’acord amb la seva proposta 
pel “nou” 9N que te moltes lectures possibles, entre d’altres, la de poder 
convertir-se en un acte de partidisme, aliè a la unitat i vorejant el que 
s’anomena “culte a la personalitat”. 

Especialment, no entenem que vulgui funcionaris com a voluntaris quan sap 
que per la naturalesa jurídica en que s’ha reconvertit la “consulta alternativa” 
[definició seva], el dia 9 de novembre, totes les persones que participin ho 
faran, únicament i exclusivament, com a ciutadans sense cap distinció. Si 
abans ens volia manipular institucionalment, ara ens vol manipular perso-
nalment?    

La culpa 
la té 

Madrit 

I aquells funcio-
naris, que son 

uns cagats 


