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GRUP DE TREBALL D’ESTABILITZACIÓ I 
REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT 

 
Us resumim, tot seguit, els temes tractats a la reunió d’avui del Grup de Treball d’Estabilització i 
Reducció de la Temporalitat en l’Ocupació Pública, dependent de la Mesa General de Negociació 
dels empleats públics de la Generalitat, la majoria, resposta a peticions de CCOO que haviem 
formulat dimarts passat. 
 

 

1.- COL·LECTIUS QUE HAN DE FER MÉS PROVES QUE LES ACORDADES 
(PENITENCIARIS, AGENTS RURALS):  

 Penitenciaris: Funció Pública planteja deixar exemptes de fer el curs a les persones que portin 

un any com a interines. La part social creiem que ha de ser a partir de 6 mesos. 

 Agents rurals: hi ha proves que s’han de fer per la Llei que regula aquest Cos. Però d’altres 

que no tenen perquè i cal respectar el Acords d’Estabilització. La Llei del CAR no especifica 

quin tipus de temari han de contenir les proves d'accés ni quines proves físiques. Ni obliga a 

no poder reduir el temari o que el exercicis siguin només de la part específica. O detalls 

discriminatoris respecte la resta de col·lectius com establir topall de nombre de persones 

(encara que hagin aprovat) per a passar a la fase de concurs a valorar els mèrits. 

Funció Pública proposa suprimir la prova de personalitat, de tal manera que quedarien dues 
proves, després la física i la mèdica i el psicotècnic, que serà no eliminatori. CCOO proposem a 
més que, si la prova física ha de ser obligatòria, computi com a una de les dues. Ho estudiaran i 
respondran, tot i que això podria allargar els terminis.  
 

 
2.- PERSONAL DESPLAÇAT:  
En resposta a la petició dimarts passat de CCOO, de recol·locació en compliment del punt 6.3.6 
del III Acord, Funció Pública diu que són 306 en total i que es farà un nomenament per reforç de 
moment (funcionaris per 3 mesos i a Personal Laboral pot ser fins a 6) fins al concurs oposició. I 
es continuaran buscant solucions de recol·locació fins a concurs-oposició d’estabilització. Es 
facilitaran també les Comissions de serveis i la mobilitat professional. 
 

 
3.-PERSONAL EDUCADOR A FUNCIONARITZAR:  
En la línia de la proposta feta per CCOO, en un primer moment només per a no modificar ara els 
equips educatius, Funció Pública proposa funcionaritzar totes les places per així acabar amb la 
doble vinculació. Afectaria a 117 persones.  
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CCOO hem plantejat les nostres discrepàncies, ja que si bé és una millora que dona estabilitat, 
mobilitat i promoció al col·lectiu i a les persones en concret, a l’afectar la possibilitat de jubilació 
parcial i al preu del trienni, creiem que ningú hauria de sortir-ne perjudicat. Si això passés volem 
que s’analitzi de forma individual i sota aquest compromís, finalment hem signat l’Acord. D’igual 
manera, creiem que cal estudiar la funcionarització de la resta de categories contemplades en el 
Conveni “a funcionaritzar”, encara que no hagin meritat per igual en una vinculació i l’altra. 
 

 

4.- REQUISIT DE CONEIXEMENT DEL CATALÀ CONCURS-OPOSICIÓ:  
Funció Pública determina que el català que es demana a les bases és sense perjudici de la 
titulació exigida en el moment de la seva incorporació.  
 

 

5.- ADJUDICACIÓ DE PLACES DEL CONCURS DE MÈRITS:  
S’informa de com han anat els actes de tria de places i de les renuncies que, a hores d’ara, es 
tenen per escrit. 12 persones en total, més 5 per altres motius. Distribuïdes de la següent manera: 
Cos superior: 2, Cos gestió: 4, Educació social penal: 1, Auxiliar administratiu: 5, Subaltern: 1, 
Llicenciat laboral: 1, Cap de 2a d’administració: 1, Infermeria: 1, Porter: 1 

 
Es proposarà a les següents persones de la llista. Aquest procés seguirà viu fins el 9 de febrer. El 
format de la resolució que sortirà divendres són dues resolucions, amb 3 annexos: annex 1: les 
d’adjudicació directa, 2 amb les de l’acte de tria i el tercer amb les renúncies i circumstàncies 
sobrevingudes. En la 400 serà igual però incloent l’acord signat avui dels educadors socials. La 
resolució tindrà efecte el 9 de gener. La presa de possessió, pels d’adjudicació directa serà el 9 de 
gener. I fins el 9 de febrer en els altres casos. En laborals, la presa de possessió és mitjançant la 
signatura del contracte. 
 

A l’ATRI sortiràn les instruccions. En personal funcionari serà simplement un certificat que signarà 
la Direcció de serveis de cada Departament. La baixa mèdica no serà un impediment.  
Es recorda que, qui està en un lloc superior d’interí i guanya en un inferior, ha de prendre 
possessió i perd l’interinatge automàticament que tenia en el cos anterior. Després podrà optar 
com la resta de persones via ATRI. 
 

 

6.- COS AUXILIAR ADMINISTRATIU EDUCACIÓ (mitjes jornades) 
Tornem a insistir en el tema ja que, malgrat l’acord per ampliar a 100% de jornada 312 places, el 
perjudici per a molta gent continua sent molt greu. Educació diu que estan analitzant tots els llocs 
per intentar incrementar les jornades. Per si de cas, igualment CCOO estem estudiant la 
possibilitat de cobrament de l’atur pel 50% de jornada .Sembla ser que el SEPE (que per a 
personal laboral és possible) posa pegues perquè no tenien contemplat que el funcionariat podia 
estar a 50% de jornada. Instem a Funció Pública a que faci les gestions oportunes com a 
Generalitat. I pel que fa a anar estudiant la possibilitat de més places al 100%, demanem que no 
s’esperin a tenir tot un bloc per a implementar-ho. Que a la que puguin ampliar-ne ni que sigui 
una, ho facin al més aviat possible. 

 

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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