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Perilla la tornada al 100% del personal interí i percebre                                                            
íntegre ―el 2015―  el sou retallat i congelat des del 2010 

Està a les nostres mans 
Com ja teniu notícies per Cataccracs anteriors, el govern 
del Sr. Mas tenia previst incloure al projecte de pressupos-
tos del 2015 la recuperació al 100% de sou i feina 
del personal interí des de l’1 de gener i no tornar 
a “reduir el sou en una quantia equivalent a una 
paga” l’any vinent. Sou que, cal recordar, està 
retallat i congelat des del 2010. 

Ara, per les circumstàncies polítiques prou cone-
gudes per tothom, perilla l’aprovació dels pres-
supostos per a l’any 2015, abocant-nos a una 
pròrroga dels pressupostos de 2014, ja sigui per convoca-
tòria d’eleccions o per manca de suport per aprovar el pro-
jecte de 2015. 

A la Mesa sectorial se’ns va anunciar que els serveis jurí-
dics d’Economia estan treballant sobre les vies legals que 

la probable pròrroga contempli (o no) la possibili-
tat de modificar aquestes dues qüestions. 

Més enllà dels treballs jurídics, des de CATAC – 
IAC creiem que és a les nostres mans no aconten-
tar-se amb les decisions  polític – administratives. 
Tal com hem llegit, a partir del dia 9 de novembre 
sabrem què passa amb els pressupostos.  

Si el govern incompleix la seva paraula, sigui pel 
que sigui, des de CATAC – IAC proposarem les mobilitza-
cions adients per aconseguir el que considerem (míni-
mament) just. Està a les nostres mans. 

 

Pla d’(i)racionalització i (des)optimització d'espais de la Generalitat de Catalunya 

Podem demanar ajuda a la PAH? 
La venta d’immobles de la Generalitat, a què sempre ens 
hem oposat per considerar-la negativa ja que implica pèr-
dua de patrimoni, resumida en “pa per avui i gana per de-
mà” està a punt de produir situaci-
ons kafkianes.  

El concurs per tenir un immoble de 
30.000 m2 ha resultat desert, el 
temps continua corrent i alguns con-
tractes d’arrendament poden finalit-
zar més aviat del programat per 
aplicació de clàusules black/ocultes.  

A la Mesa sectorial, l’Administració, textualment, manifes-
ta: “Ho diem de manera provisional. No haurà cap trasllat 

abans del 2017”. Provisional? Provi-què?  I si, per exemple, 
Mango, propietat del confés antifuncionari, Sr. Andik, paga 
el rescat i vol ja, però ja, instal·lar-se en algun local que ja 
no és nostre, què passa? 

Des de CATAC – IAC hem exigit claredat en aquest assump-
te i tenir en compte què, en cas de trasllat, un edifici cen-
tralitzat ha de tenir serveis pel personal, la Generalitat 
haurà d’abonar el transport i pagar les indemnitzacions 
corresponents, i els treballadors i treballadores hem de 
poder exercir el dret de renúncia als concursos de trasllats. 

Ara bé, si ens fan fora abans de temps, demanem ajuda a 
la PAH? 
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Intersindical Alternativa de 

Catalunya 



 Continua la vulneració i la perversió del dret a la promoció 

Mariano: a Funció Pública t’entenen 
No a tota la Generalitat, però a Funció Pública tens uns seguidors 
molt avesats en la teva metodologia del No, No, No  i No.  

Veuràs, Mariano, l’Administració de la Generalitat té més de 
dues mil persones que ocupen llocs de treball de càrrec o singu-
lar de forma provisional, ja sigui en funcions o en comissió de 
serveis, i la normativa diu que únicament els poden ocupar per 
un màxim de sis mesos.  

Resulta, però, que moltes de les persones que ocu-
pen aquests llocs porten més de sis mesos, la qual 
cosa significa que estan en situació, com a mínim, 
irregular.  

Moltes d’aquestes persones, grans professionals, 
ens demanem regularitzar la seva situació amb la provisió nor-
mal, per no haver que suportar tot tipus de pressions. 

També n’hi ha altres que han accedit al nomenament gràcies a 
ser amic o conegut, o tenir determinat carnet, cosa que significa 
una perversió dels tipus de mèrits per optar a la promoció.  

Tot plegat, aquesta situació, per dir-ho suaument, representa 
una clara violació del dret a la promoció, així com possibles vul-
neracions a drets ciutadans.  

El magistrat Javier Gómez Bermúdez denomina aquesta situació 
com a corrupció institucional (El País, 26.08.2014), i nosaltres 
afegim que aquesta situació pot comportar que milers de resolu-
cions siguin, com a mínim, anul·lables. 

Doncs bé, Mariano, CATAC – IAC, de forma paral·lela i similar al 
govern de la Generalitat respecte del dret a decidir, portem més 
d’un any proposant solucions prudents, mesurades i progressives 

que, negociades i acordades amb Funció Pública, poguessin re-
soldre aquesta situació, al sí de la Mesa Sectorial, com:  

― redissenyar les convocatòries per fer-les més àgils, ràpides i 
objectives, utilitzant millor les possibilitats del Decret 
123/1995,  

― tallar el nomenament de noves comissions de serveis o encàr-
rec en funcions, 

― adscriure personal a les unitats dedicades a les convocatòries 
en els departaments, per eliminar l’embús, 

― ordenar les places en funció de l’antiguitat de la provisionali-
tat, del tipus de lloc i d’altres criteris per tal d’organitzar el ca-
lendari de convocatòries. 

I, felicita’t Mariano! Tot i que reconeixen la gravetat del proble-
ma han dit No, No, No i No a tot. No accepten cap solució pru-
dent i mesurada. Has fet escola. Al nostre nivell estem rebent la 
mateixa resposta que tu dones a les demandes catalanes sobre 
el nostre futur. Igual és degut a que l’actual directora general de 
Funció Pública va ser la subdelegada del govern central a Barce-
lona durant els darrers anys del govern del PP d’Aznar.  

Això sí, Mariano, com estem convençuts que tenim la raó, a les 
negatives irracionals i revestides de prepotència de Funció Públi-
ca (com tu, Mariano!), continuarem amb els esforços  per la dig-
nificació de la gran majoria d’aquestes persones, que desitgen 
endreçar la seva situació, i la lluita per reivindicar el dret a la 
promoció del personal amb les eines sindicals que tenim a 
l’abast, des de la denúncia pública i la mobilització fins els ins-
truments legals al nostre abast.   

 

9N 

Ni saben ni contesten 
Davant del “procés participatiu” del 9N està prevista l’obertura de centres de l’Administració. Hem demanat 
aclariments sobre l’afectació al personal d’aquests centres, ja siguin voluntaris o no. Ens preocupa: a) garantia 
de defensa jurídica del personal, b) saber si es disposarà (o no) d’una ordre expressa de treball, c) cobertura 
administrativa per part de l’òrgan convocant, i d) garantia de seguretat. 

El govern, representat en la Mesa sectorial, ens va informar que, de moment, no tenia resposta. 

Des de CATAC – IAC oferim a tothom el nostre suport sindical i legal sobre                                                                                       
qualsevol qüestió personal derivada d’aquest procés 

 

Previsió de convocatòries de concursos de trasllats i de promoció 
 

Publicació abans del 31.12.2014 

Concurs de trasllats:  

―cos superior (A1) 

Promoció interna:  

― del cos administratiu C1 (C) al cos de gestió A2 
(B). Prevista la primera prova pel mes de maig 
de 2015 

― inspectors tributaris (únicament grup A1) 

― intervenció (6 places) (únicament grup A1) 

Previsió 2015  

(sense concreció de dates, així no ens podrem queixar que no les compleixen) 

Concursos de trasllats:  

― Cos auxiliar administratiu (C2), ― cos administratiu (C1), ― Enginyeria agrò-
noma, ― Enginyeria de mines. 

Promoció interna:  

― Cos superior (A1), ― Enginyeria agrònoma, ― Enginyeria de mines, ― Engi-
nyeria industrial 

 


