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URGENT: PERILLA LA PROMOCIÓ INTERNA 
ESPECIAL 

 
Després de molts anys de veure el nostres drets com a funcionaris/àries de carrera a la promoció i a la 
mobilitat vulnerats, un Decret, aconseguit amb l’Acord unànime dels sindicats de la Mesa General 
podria possibilitar la concreció d’aquests drets. No han estat uns Fons europeus, ni una Llei estatal, ha 
estat la insistència de CCOO i la resta de sindicats per a que, en el marc de l’estabilització, no tornés a 
quedar oblidat el funcionariat de carrera. 
 
El Decret 14/22 contempla, no només la promoció concretada en un nombre de places com mai, i la 
promoció especial, sinó el dret a la mobilitat preferent així com la nostra proposta que les persones 
aprovades sense plaça en un concurs-oposició, puguin, durant uns anys, quedar en expectativa de ser 
nomenats funcionaris/es de carrera en cas de produir-se una vacant posteriorment d’aquell Cos. 
 
Totes i tots, necessitem que aquest Decret sigui validat pel Parlament de Catalunya. Validació que 
hauria de ser possible el proper dia 21 de desembre, i que perilla degut a les picabaralles polítiques, que 
malgrat ser legítimes, res tenen a veure amb fer-nos servir les funcionàries i funcionaris com a víctimes 
col·laterals. Exigim maduresa política de les nostres diputades i diputats, així com el màxim respecte per la 
negociació col·lectiva, pels empleats/des de la Generalitat i les organitzacions que els representem. Us 
demanem el vostre suport, en forma de PETICIONS D’APROVACIÓ del Decret 14/22, enviant-les als 
correus electrònics dels grups parlamentaris abans del matí del divendres 23 de desembre: 

• gperc@parlament.cat 
• gppsc-units@parlament.cat 
• secretariajxcat@parlament.cat 
• ecp@parlament.cat 
• consultescup_cc@parlament.cat 
• ciutadans@parlament.cat 

 
Us facilitem el següent text que podeu fer servir per enviar els correus: 
 

A l’atenció de les diputades i diputats d’aquest Grup Parlamentari, 
 
El personal funcionari de la Generalitat (tècnic i administratiu), us demanem valideu el 
Decret 14/22 que ha de permetre, de manera real i concreta, exercir el dret a la mobilitat i 
promoció interna, que fa tants anys que ha estat vulnerat. Aquest Decret, ha estat negociat i 
acordat entre la Funció Pública de la Generalitat i els nostres representants, per unanimitat. 
 
Per això us demanem que respecteu la negociació col·lectiva i que feu possible l’aplicació 
real dels drets a mobilitat i promoció, també entre les empleades i empleats de la 
Generalitat. 
 
Gràcies. 
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