Unió Autonòmica de Catalunya
APROVADA L’OFERTA DEL PLA D’ESTABILITZACIÓ I
CONSOLIDACIÓ DE L’OCUPACIÓ (PESCO)
El 29 de març de 2017, CSIF, sindicat majoritari a nivell estatal a la Funció Pública, va signar amb d’altres
organitzacions sindicals i el govern central un acord d’àmbit estatal per a la millora de l’ocupació pública.
En aquest Acord històric s’establia una sèrie de mesures entre les què destacava la reducció de la
interinitat en els propers tres anys per sota del 8%.
D’aquest Acord negociat per CSIF deriva l’Acord de Govern de la Generalitat, publicat aquest 27 de
desembre de 2018 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC Núm. 7775-27.12.2018).
Aquest ACORD GOV/156/2018, de 20 de desembre, aprova l’oferta d’ocupació pública parcial per a
l’estabilització i consolidació de l’ocupació temporal del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya per al 2017.
El Govern de la Generalitat va aprovar l'Acord GOV/145/2017, de 17 d'octubre, mitjançant el qual
fixava la taxa addicional per a l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal en un total
29.973 places, distribuïdes en tres grans col·lectius: 15.658 places de personal funcionari
cossos docents, 9.307 places de personal estatutari dels serveis de salut i 5.008 places
personal d'administració i tècnic, funcionari i laboral.
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Al punt 1 de l’Acord GOV/156/2018 el govern de la Generalitat aprova l'oferta d'ocupació pública parcial de
15.018 places, distribuïdes en els diferents cossos i escales de funcionaris i grups i categories de personal.
Al punt 3 d’aquest acord, s’estableix que els processos selectius d'accés als cossos i escales de
personal funcionari “es convocaran pel sistema de concurs oposició i la valoració dels mèrits de la fase
de concurs significarà el 40 per cent de la puntuació màxima assolible en el conjunt del concurs
oposició”. Cal recordar que normalment es fixava un topall del 33 per cent per a la valoració dels mèrits
en la fase de concurs.
A més, a la fase de concurs dels processos selectius per a l'accés, pel sistema de torn lliure, “es
valorarà, exclusivament i en la proporció que determini la convocatòria, els serveis prestats en el
mateix cos i/o escala objecte de convocatòria i el nivell de les competències en matèria de
tecnologies de la informació i la comunicació, acreditades mitjançant el certificat ACTIC o
equivalent. També es valoraran els serveis prestats en cossos o escales d'altres administracions amb
funcions homologables, en el seu contingut tècnic i funcional, als cossos o escales objecte de
convocatòria”
Al punt 7 d’aquest acord, es determina que “les convocatòries derivades d'aquesta oferta s'han
d'executar en el termini de tres anys”. A continuació us detallem les diferents places ofertades.
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A l’Annex I es distribueixen les següents places de la taxa addicional d'estabilitat i
consolidació de l'ocupació temporal 2017 Personal funcionari de la Generalitat de Catalunya
Subgrup Cos/Escala

A1

Total
Via general
Via de reserva
de
places Torn Promoció Torn Promoció Discapacitat
lliure interna lliure interna intel·lectual

Escala superior d’administració general del cos
superior administració de la Generalitat,
opcions: general, jurídica, economia i prevenció

760

398

322

20

20

Escala superior d’administració general
del cos superior administració de la
Generalitat, opció dret, àmbit d’execució
penal

63

33

27

2

1

Titulació superior, arquitectura

25

16

8

1

Titulació superior, biologia

28

27

3

2

Titulació superior, metges avaluadors

10

10

Titulació superior, psicologia, àmbit
d’execució penal

75

71

Escala de gestió d’administració general del cos
de gestió d’administració de la Generalitat

313

162

Diplomatura, treball social

173

164

9

Diplomatura, treball social, àmbit
d’execució penal

120

114

6

Diplomatura, educació social

255

242

13

Diplomatura, educació social, àmbit
d’execució penal

87

83

4

Diplomatura, enginyeria tècnica agrícola

102

97

5

C1

Escala administrativa del cos administratiu de la
Generalitat

435

226

184

13

12

C2

Escala auxiliar administrativa del cos auxiliar
d’administració de la Generalitat

1.476

772

624

40

40

AP

Subalterns

398

288

Titulació superior, telecomunicacions

A2

Total: 4.323

1
1

4

131

10

10

24

Total: 4.002
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A l’Annex II s’estableixen 685, distribuïdes principalment de la següent manera. Podeu consultar la
totalitat de les places de l’Annex II al DOGC 7775 de 27.12.2018.
Grup Categoria
A

Nombre de places que s'ofereixen

A1 metge/essa

13

A1 periodista

16

B1 diplomat/ada en infermeria

19

B

B1 monitor/a de formació ocupacional

40

C

C1 integrador/a social

73

C1 tècnic/a especialista-educació infantil

D

376

C2 tècnic/a de centres de disminuïts psíquics

20

D1 auxiliar de geriatria

18

D1 conductor/a (carnet b)

14

D1 oficial/a de 1a-manteniment

9

D1 recepcionista

7

D1 telefonista

5

E porter/a

22

Total

685

Al punt 8 de l’Acord es modifica l'annex de l'Acord GOV48/2017, de 18 d'abril, pel qual s'aprova l'oferta
parcial d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017, en relació amb les places del
Cos d'Agents Rurals, escala bàsica, agent, de la Generalitat de Catalunya, en el sentit següent:
Cos d'Agents Rurals, escala bàsica, agent, de la Generalitat de Catalunya:
–45 places
–places addicionals (10%): 5 places
Total places: 50
Torn lliure: 37 places
Torn de promoció interna: 13 places
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Annex III. Distribució de les places de la taxa addicional d'estabilitat i consolidació de l'ocupació
temporal 2017 Cossos de personal docent no universitari de la Generalitat de Catalunya
Grup Cos

Ingrés
lliure

Reserva per a persones amb
discapacitat

Promoció
interna

Total

A2

Cos de mestres

3.424

180

A1

Cos de professors d'ensenyament
secundari

3.941

281

A2

Cos de professors tècnics de formació
professional

610

32

A1

Cos de professors d'escoles oficials
d'idiomes

52

4

19

75

A1

Cos de professors d'arts plàstiques i
disseny

34

3

13

50

A2

Cos de mestres de taller d'arts
plàstiques i disseny

9

1

10

8.070

501

1.439 10.010

Total

3.604
1.407

5.629

642

Hem de fer un petit aclariment en relació a les places de promoció interna reservades en aquestes
convocatòries i que des de la UGT es critiquen a la vegada que ataquen a CSIF.
El III Acord general sobre condicions de treball del personal de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya SIGNAT PER LA UGT (CSIF no l’ha subscrit) i l’Administració estableix al punt 6.2.4:
“Del total de places de l’oferta d’ocupació pública de cada cos i escala del personal d’administració i tècnic
es garantirà la reserva d’un mínim del 45% de les mateixes per a les persones aspirants que
participin en el procés selectiu pel torn de promoció interna, sempre que el nombre de places
ofertes sigui superior a 30. En cas contrari, la reserva serà d’un mínim del 33%”.
És a dir, l’obligatorietat de reservar places de promoció interna en els percentatges recollits són d’obligat
compliment perquè així ho va pactar UGT amb l’Administració. A més, el dret a la carrera professional i a
la promoció interna dels funcionaris és un dret bàsic dels funcionaris, contingut a l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, on també s’estableix que en els processos selectius es garantirà la lliure concurrència.
Imaginem que la UGT vol que, per exemple, els funcionaris del Cos de Diplomats de Serveis Penitenciaris
no puguin exercir el dret a la promoció interna de juristes, tal com, per altra banda, queda recollit en
sentència judicial.
De manera del tot irresponsable i amb el risc segur de les impugnacions de les convocatòries, amb els
greus problemes que això causa i que malauradament coneixem, volen el contrari del que diu la normativa
i que ells mateixos signen. Suposem que interessos personals en són la causa. 28 de desembre de 2018
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