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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’ahir 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 i que afecten el nostre col·lectiu de personal administratiu, tècnic i 
laboral de l’Administració de la Generalitat. 
 
 
1.- CONCURS OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ  
 
Funció Pública ens comunica que té intenció de publicar les llistes 
definitives de persones admeses i excloses durant la primera quinzena 
d’abril i que les proves es realitzaran el dissabte 29 d’abril a diferents 
localitats. Les proves corresponents al Cos d’Advocacia també es 
realitzaran el 29 d’abril. 
 
 
2.- CONVOCATÒRIA 243 DE SUBALTERNS/ES 
 
Funció Pública ha elaborat un informe tècnic que considera que l’actual 
convocatòria 243 de l’Agrupació Professional Subaltern no és viable, per la 
qual cosa, en breu, resoldran anul·lar-la i es retornarà l’import de les 
taxes pagades als/a les aspirants amb interessos de demora i es tornarà 
a convocar aquest procés de selecció amb càrrec a l’Oferta Pública 
d’Ocupació de 2023. CCOO demanarem que aquesta nova convocatòria es 
desenvolupi amb les mateixes condicions que les de l’estabilització (amb 
reducció de temaris i proves no eliminatòries), que es computin els 
serveis prestats a la fase de concurs per facilitar l’accés al personal interí 
així com l’increment de places ofertades atès que actualment hi ha 487 
persones interines. 
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CCOO, conscients dels greuges que això comporta al personal aspirant 
afectat com ara els pagaments a acadèmies d’oposicions o el temps invertit, 
recordem a la nostra afiliació que pot fer ús gratuït dels nostres serveis 
jurídics per valorar la possibilitat de demanar les compensacions adients en 
via administrativa o judicial.  
 
 
3.- COMPENSACIONS ECONÒMIQUES 
 
Respecte les persones que han perdut la relació laboral per no haver superat 
el procés d’estabilització, Funció Pública ens comunica que ens presentaran 
una proposta per escrit que es debatrà en properes reunions. CCOO 
lluitarem per a què no s’obligui a les persones a haver de judicialitzar 
l’exercici d’aquest dret. 
 
 
4.- INDEMNITZACIÓ PER ÚS DEL VEHICLE PROPI 
 
CCOO vam proposar ja fa temps tractar aquest punt atès que la Disposició 
Final 5a del Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del 
servei, estableix que: “El Departament d'Economia i Finances revisarà, cada 
dos anys com a mínim, els imports de les indemnitzacions que estableix 
l'annex 3, sempre que sigui necessari per l'accentuada desviació dels imports 
reals respecte dels vigents en cada moment.”. 
 
La Directora General de Pressupostos exposa que es manté l’import de 
0,30€/km perquè és més alt que a la resta d’Administracions i perquè 
consideren que el cos del preu de la benzina respon a 0,17€/km i que fins als 
0,30€/km dóna pel desgast del vehicle. CCOO lamentem que molts i moltes  
responsables de la nostra Administració visquin en universos paral·lels on 
aquests arguments siguin reals, per la qual cosa continuarem insistint en 
l’actualització d’aquests imports. 
 
 

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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