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PERSONAL LABORAL
Concursos de canvi de destí – Afectats i via lliure per acomiadar (Agricultura)
Al mes de juny de 2019 es publicaven les resolucions que posaven en marxa el concurs
de canvi destí del personal laboral a tots els departaments. Cal recordar que les places
implicades es limitaven a les vacants de les categories afectades per l’oferta PESCO
2017 oferta de poc més de 700 places de diferents categories. Tot i que els
departaments podrien convocar al concurs la resta de places vacants, només un
departament va optar per fer-ho.
Gairebé dos anys després s’ha resolt el concurs i a partir d’aquest mes de desembre
el personal que ha participat al concurs de canvi de destinació per ocupar places
vacants o de resultes de diferents categories segons els departaments podran ocupar
la plaça guanyada. Un nombre molt reduït ha pogut igualment promocionar a places
de categoria superior.
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Des de Febrer estàvem en mig de compromisos, que no acords, de com abordar el
tema, personal laboral temporal pels que la plaça ha estat afectada pel canvi de
destí.
Parlem del talent, que porta molts anys als departaments i que no han tingut
oportunitats de presentar-se mai a les places que ocupen i que sense aquest acord
podien veure’s afectat amb acomiadaments. De fet ja n’hi ha hagut.
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Gairebé tot el personal temporal afectat pel concurs en ser guanyada la seva plaça
es podrà reubicar en places d’igual categoria al mateix departament.

A la reunió de la CIVE de 30 de novembre Funció Pública i els departaments informen
de la recol·locació de prop del 100% del personal que ha quedat desplaçat a
conseqüència del concurs. Per poder arribar a aquest alt nivell de recol·locació calia
transformar el que era compromís en acord, i per aquest motiu s’ha acabat signant.
Tot i signar, no estem satisfets amb l’acord, perquè deixà a voluntat dels
departaments aplicar-ho, i així ha estat, el departament d’Agricultura s’ha desmarcat
i no aplica l’acord en un dels seus treballadors de dos afectats (ara parlarem).
De fet hi ha tres casos que encara no s’han resolt i esperem que aviat es pugui trobar
una solució per tal que cap treballador/a quedi sense feina en aquests moments (Al
tancament d’aquesta edició ens informen de dos casos). Aquest és el compromís que
IAC-CATAC ha demanat tant a Funció Pública com als departaments.
Per contra, tenim un cas que ja fa dos mesos està a la seva nova ubicació: l’atur.
IAC-CATAC, denunciem que el departament d’Agricultura hagi aprofitat el concurs
per deixar al carrer a una treballadora que portava a l’Administració 19 anys amortint
una plaça ocupada fins al dia de l‘expulsió en la qual es podria haver reubicat,
amortització que han justificat per la falsa baixada de feina per la COVID-19, fet que
interpretem com acomiadament encobert per la COVID-19, que per cert està
prohibit en l’empresa privada, i que ara veiem es practica a la Generalitat.
El Departament d’Agricultura no s’ha amagat d’aquest fet. S’ha negat a valorar les
declaracions d’incompliment de conveni, il·legalitats, irregularitats que s’han
detectat i que la IAC ha exposat a aquesta CIVE fent-ho constar en acta, davant
aquest silenci. Ah, si, quan ho hem fet constar en acta, llavors sí que han trencat el
silenci, per no dir res. Les veritats no tenen resposta.
Hi han hagut il·legalitats tan fragants com prolongacions d’encàrrecs en funcions en
la mateixa categoria durant la suposada baixada càrrega de treball que deixa sense
fonament el motiu que argumenta Agricultura,.... de fet podríem fer un monogràfic
dels despropòsits.
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Durant el mes de juliol es va abordar el temari de la general on IAC va participar
activament i se’ns va felicitar per les aportacions i concrecions de temaris per no ferlos extensius. Finalment se’ns va criticar durament per part d’UGT per no signar-ho,
tot i saber el motiu i havent explicat que la deriva d’aquests temaris no estan pensats
per convocatòries PESCO, i que no trobem diferència entre convocatòria oberta i
pesco. Ara se’ns dona la raó, quan estem a punt d’iniciar els temaris específics, el
sindicat que tant ens va criticar demana a funció pública que el temari sigui concret i
accessible.
Celebrem doncs que UGT i CCOO s’adonin que parlem de places PESCO i que persones
amb vint anys a l’administració no poden competir en igual de condicions que amb
professionals de les oposicions.
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Temaris

Cal insistir: no són el mateix les convocatòries lliures que els processos d’oposició
d’estabilització i consolidació del personal de l’Administració de la Generalitat.
Val a dir que l’administració tampoc no veu la diferència.
Tal i com ja van dir al aquest grup de treball, com a la CIVE, des de la IAC no veiem
clar aquest “nou model” pels temaris de personal laboral de distribució de temes en
part comuna, part general i part específica que s’entreveu del document-confidencial
que l’administració va lliurar en la mateixa CIVE del 5 de maig: “DISTRIBUCIÓ DELS
TEMARIS GENERALS I ESPECÍFICS DELS PROCESSOS SELECTIUS DEL PERSONAL
LABORAL, AMB INDICACIÓ DELS DEPARTAMENTS, COORDINADORS DE CADASCUNA
DE LES CATEGORIES TRANSVERSALS” i que resumim en la taula següent:
Grup
A
B
C
D
E

Total temes
50
35
25
15
8

Part comuna
16
12
6
4
2

Part general
9
7
6
3
2

Part específica
25
16
13
8
4

En aquest document s’explicita que afecta a 96 places de 17 categories totes elles
PESCO de l’ACORD GOV/156/2018, de 20 de desembre, pel qual s'aprova l'oferta
d'ocupació pública parcial per a l'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal
del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per al 2017.
Formació online
Tot i ser un tema que s’ha de tractar a la comissió de treball sobre formació a l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya, o en els diferents grups de formació dels
departaments, es posa de manifest que durant aquest any 2020 s’ha perdut molta
formació i que l’oferta telemàtica és de difícil implementació al personal essencial o
presencial que no disposen de mitjans adequats per poder dur-la.
Caldrà, estar molt atens, per què els recursos destinats a aquest aparta i que ens han
descomptat de la nòmina, no es perdin i vagi a parar a exercicis posteriors.
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IAC incorpora aquest punt per recordar que Europa va marcar un objectiu de
temporalitat màxim del 8%, d’això ja fa uns quants anys, i d’aquí va néixer l’oferta
PESCO’17 que és la que s’està treballant. Hi ha departaments que va treure totes les

3

Ofertes d’ocupació per reduir la temporalitat fins al 8%
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seves places com TES per reduir aquesta temporalitat, però hi ha d’altres que les està
treien en ‘comodos plazos’.
Desconeixem quin grau de temporalitat hi ha actualment a la Generalitat, però tenim
constància que hi ha grups que superen el 50%, i amb el ritme que portem preveiem
que aquesta xifra lluny de disminuir va augmentant. De moment ja ens anticipen que
l’any 2021 no hi haurà oferta pública de personal laboral.
Abonament triennis sense discontinuïtat
En aquesta nòmina de novembre s’hauria de passar cobrar tots els triennis
reconeguts i acumulats independentment de si entre contracte i contracte s’han
superat els vint dies de contracte.
També s’han d’abonar endarreriments d’ençà que va sortir la sentència i que va ser
a finals de gener.
Caldrà estar atents perquè sembla que aquest mes tots els departaments ho tinguin
regulat i l’import sigui el correcte.
També serà necessari revisar els dies de premi per antiguitat que estigui ben calculat.
En cas, que detecteu cap errada s’haurà de contactar amb el departament.
Antiguitat dels fixes discontinus
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A l’espera del redactat final es procedirà a la modificació de l’article 30 on no hi hagi
discriminació referent a la discontinuïtat i comptabilitzi els anys sencers i no només
els mesos en actiu. D’aquesta forma es reconeixerà els serveis prestats, i el concepte
de trienni per anys naturals i no per mesos.
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