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ESTABILITZACIÓ: Què passarà amb la plantilla interina de la Generalitat de 
Catalunya? 

La senyora Alícia Corral, la nova directora general de Funció Pública, assisteix per primer cop a la 
reunió de la Mesa Sectorial. Manifesta que el punt més crític actualment és la consolidació de 
l’ocupació pública per l’abús de l’interinatge, i que s’està fent la tasca tècnica d’establir un mapa 
de la nostra temporalitat, analitzant les dades. El criteri és de prudència. Ara ens trobem en 
el tràmit de les esmenes al Congrés del Proyecto de Ley. Les convocatòries publicades en curs es 
mantenen (s’aturen de moment les dels cossos que estan ofertats però no convocats, a l’espera de 
què passarà normativament d’aquí a una o dues setmanes). Hi ha notícies de diferents grups 
polítics: la consolidació de l’interinatge a partir de tres anys mitjançant un concurs de mèrits, 
indemnització de 33 dies i no de 20, ... Però res concret. Ara bé, els terminis van corrent i l’oferta 
pública s’hauria de tancar a 31 de desembre 2021 perquè no caduqui, i segons la Unió Europea tot 
el procés d’estabilització s’hauria de tancar abans de 2024! 

La IAC-CATAC qüestionem per què no s’ha convocat cap reunió del Grup de Treball de Selecció i 
Previsió, que venim reclamant reiteradament des de fa setmanes.  Cal parlar i negociar què passa 
amb els llocs en funcions, comissions de serveis, lliures designacions, encàrrecs de funcions. I 
sobretot tenir en compte que la gent aspirant de processos està molt angoixada per la incertesa del 
moment. No sabem quines esmenes es presentaran des dels grups polítics del 
govern. Reclamem informació concreta per a tothom.  Les respostes indefinides de Funció 
Pública ens semblen d’una deixadesa i d’un clar menyspreu cap al col·lectiu.  

La directora general comenta que aquesta setmana es comunicarà la data d’examen del cos 
superior. La IAC-CATAC demanem concreció també d’altres processos amb una nota pública a 
l’ATRI i al web.  
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COMPENSACIÓ DISSABTES FESTIUS 2021: Tres festius, només ens en compensen un 
 
En relació al calendari laboral, independentment del nombre de festius nacionals no 
recuperables que caiguin en dissabte (aquest any són tres: 15 agost, 11 setembre, 25 desembre), la 
Funció Pública sempre té el mateix discurs: estem en disposició de compensar-vos-en un, no tenim 
cap obligació (i encara gràcies). I s’afegirà a la borsa d’hores d’AP ara, el darrer trimestre de l’any, 
no sigui cas que alguna persona treballadora temporal, que plegui abans d’aquest 
trimestre, el gaudeixi sense ser-ne “mereixedora”, malgrat hem reclamat moltes vegades que la 
compensació sigui efectiva a principis d’any per una qüestió organitzativa del personal.  

Enguany doncs se’ns compensarà només un dissabte festiu afegint 8 hores 20 min a la borsa 
d’hores d’assumptes personals. No se’ns ha concretat quan serà efectiu aquest afegit, però sí se’ns 
ha recordat que caducaran a finals d’any, com totes les hores d’AP de 2021.  

La IAC-CATAC també reclamem de fa temps la renegociació del decret de jornada i horaris, en què 
voldríem incloure, entre altres propostes, el calendari anual, la millora en matèria de flexibilitat 
horària i conciliació en el nostre àmbit, etc.  

JORNADA SETMANAL DE 35 HORES: Per quan? 

Demanda històrica. La jornada setmanal de 35 hores està vigent en altres administracions, per què 
no en la nostra? En la línia de la nostra reclamació com a IAC-CATAC de renegociar el decret de 
jornada i horaris, que data de 2012 i ha quedat totalment obsolet, reclamem que s’hi tracti la 
jornada setmanal de 35 hores, que ja funciona en altres administracions. La Funció Pública diu que 
aquest tema ja està plantejat en el Grup de Treball de Conciliació que penja de la Mesa General de 
Negociació, que s’intentarà convocar aviat.  
  

CARRERA PROFESSIONAL: Un dret mai desenvolupat! 

Demanda històrica també. Reconeguda en altres administracions. Prevista en els articles 16 i 17 del 
TREBEP. Demanem que es comenci a treballar d’una manera seriosa. La nostra Funció Pública 
sempre ha passat paraula, amb l’excusa que calia desenvolupar un marc normatiu adequat. I ara diu 
que la seva voluntat es posar-se a treballar en això, en avançar en una nova llei de funció pública, on 
es negociarà la carrera professional i moltes d’altres qüestions.  
  

TORN OBERT DE PARAULES:  
 

• Canvis de departament. No s’estan fent de la millor manera possible. Reclamem que es 
puguin negociar criteris de canvi d’adscripció. La Funció Pública diu que no en fem categoria, 
demana casos concrets.  
 

• Teletreball. Hi ha diferents qüestions que cal millorar i especificar. Per exemple: fins a 3 dies 
en el Districte Administratiu, fins a quan? La Funció Pública diu que es convocarà aviat una 
reunió de la comissió de seguiment de l’acord de teletreball per aclarir aspectes.  

 
 

 
Us convidem a enviar-nos les vostres 

inquietuds i demandes a 
sindicat@catac.cat 
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