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MESA GENERAL 04.11.2022 
ACORD MESURES REDUCCIÓ 

TEMPORALITAT I PROMOCIÓ INTERNA 
 

 
Discrepàncies entre diferents grups parlamentaris han motivat la no convalidació del Decret llei 12/2022, de 
27 de setembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna i 
d'agilització de la cobertura de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera, i el Govern de la 
Generalitat dictarà un altre Decret Llei per tal que es pugui fer efectiva la promoció interna especial per al 
personal funcionari de carrera així com altres mesures de reducció de la temporalitat. 
 
És per això que, a la reunió d’avui de la Mesa General, s’ha signat l’Acord de la Mesa General de 
Negociació dels empleats i empleades públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en relació 
amb diverses mesures per a la reducció de la temporalitat i de foment de la promoció interna que s’elevarà 
al Govern perquè redacti un nou Decret Llei que pugui ser convalidat al Parlament de Catalunya. Aquest 
nou escenari ens ha permès incorporar dos millores molt sol·licitades per la plantilla que no s’havien 
inclòs al Decret 12/2022 (CCOO INFORMA 90/2022):  
 

• Que es pugui presentar a la promoció interna especial el personal en excedència voluntària 
per incompatibilitats respecte del cos, escala o especialitat des del qual promocionen o en 
excedència voluntària per interès particular per prestar serveis en règim de temporalitat en 
l’Administracio o el Sector Públic de la Generalitat. 
 

• Que les previsions de la disposició addicional Trentena del Decret Legislatiu 1/97, és a dir, la 
regulació de l’adjudicació de vacants a persones aspirants aprovats sense plaça,  puguin ser 
d’aplicació als processos selectius en curs (Cos Superior, Auxiliars de Geriatria i Tècnics 
Especialistes Penitenciaris) si l’òrgan convocant així ho decideix. 

 
La distribució concreta i número de places ofertades a la promoció interna especial serà un dels temes a 
tractar en el grup de treball, CCOO defensarem que les places ofertades a la promoció interna siguin de tots 
els cossos i/o categories, i no només dels que hagin tingut processos d’estabilització. 

 
 
 

CCOO CONTINUEM TREBALLANT PER A UNA 
ESTABILITZACIÓ AMB GARANTIES PER A TOT EL PERSONAL 

I PEL DRET A LA PROMOCIÓ I A LA MOBILITAT 
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