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Reunió amb el director de Serveis, 7 de setembre de 2018 
 

 

Agència de l’Habitatge.  Els temes que es porten ja tenen una llarga història, i aquesta vegada ha vingut 

a la reunió el director de l’Agència. El Director de Serveis ja és coneixedor de la problemàtica de 

l’Agència, perquè és en aquest departament on es va iniciar. El plantejament d’IAC-CATAC és que mai 

no s’ha donat una resposta a les problemàtiques genèriques que plantegem des que es va presentar el 

projecte de creació de l’Agència. 

 

De tot el personal funcionari de carrera que està pendent de convocatòria del seu lloc de treball (llocs 

ocupats en funcions o en comissió de serveis), en aquests 9 anys han estat pocs els que s’ha convocat, 

malgrat que IAC-CATAC ho va posar sobre la taula des d’abans de la pròpia creació de l’Agència i que, 

a més, és un dels nostres cavalls de batalla a Funció Pública. El departament, és la seva competència, 

s’ha compromès a estudiar-ho i internat agilitzar el tema. El que sí ha constatat el departament, és que 

tots els llocs de l’estructura, seguiran tenint la consideració de llocs de potestats públiques i per tant, 

ocupats per personal funcionari. 

  

29 persones interines en aquests moments. Sembla que aquells que no volien desenvolupar les seves 

tasques a l’AH ja han optat per anar a altres llocs de la Generalitat. Pel que fa als que hi queden, la 

majoria han mostrat la seva predisposició a passar a ser personal laboral. Com des de l’AH tenen interès 

a consolidar aquests llocs de treball, perquè no els sobra personal, es comprometen a estudiar com seria 

el seu pas a personal laboral.  

 

Aquestes qüestions es tractaran més abastament el 28 de setembre que IAC-CATAC té reunió amb el 

Secretari General sectorial i el Director de l’Agència. 

 

Agència de la Natura. Ha assistit a la reunió en Ferran Miralles, director general de Polítiques 

Ambientals i Medi Natural (DGPA). 

 

Es reprendrà el projecte de proposició de llei amb la intenció de crear l’Agència de la Natura i que a 

aquesta s’hi desenvolupin les tasques fins ara adscrites a la DGPA, amb la conseqüent desaparició 

d’aquesta direcció i tot el personal en adscripció laboral. Així els fons de protecció de la natura 

permetran, segons el director, la dotació econòmica per al funcionament de l’Agència. No dóna cap 

calendari per la tramitació d’aquest projecte de Llei, si bé ell ho considera com a prioritari 
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Hem recordat al departament les esmenes que vam presentar en el seu moment sobre el personal de la 

futura Agència que defendrem en el tràmit parlamentari i el Director General es compromet a avaluar-

les. 

 

Ambientòlegs. El DTES ha demanat reiteradament la creació del cos. FP s’hi ha negat. Els àmbits, que 

en teoria era una manera de flexibilitzar l’actual estructura de cossos, no han prosperat. Per la qual cosa 

IAC-CATAC planteja la necessitat de tornar a insistir en la creació del cos dels ambientòlegs, encara 

més si es pretén crear l’Agència de la Natura, ja que la major part dels ambientòlegs de la Generalitat 

estan a la  DGPA. Sembla que fa dos mesos la DGPA ha tornat a insistir en el tema i la DS ha preparat 

un escrit per al Secretari General del DTES. Ara es determina demanar una reunió amb la secretària 

general de la FP, i que s’intenti arreglar el tema abans de les oposicions del cos general, on moltes places 

que actualment ocupen ambientòlegs podrien sortir a concurs. 

 

Enginyers Industrials. La indefinició de l’administració en relació a les noves titulacions universitàries 

fa i l’antiguitat de la llei de cossos fa que es produeixin contrasentits com és el fet que hi hagi personal 

interí que no pugui consolidar el seu lloc de treball, perquè la seva titulació no està reconeguda al cos. 

IAC-CATAC demanarà a Funció Pública seguir treballant en el grup de titulacions, perquè no es donin 

situacions com l’ocasionada en la convocatòria d’enginyers industrials. Sembla que tant el departament 

com Funció Pública han trobat una solució, perquè les persones afectades hagin estat el “mínim” 

perjudicades. 

 

Enginyers geòlegs i enginyers tècnics geòlegs. El cos té un grau baix d’interinitat i el nombre d’interins 

als Departament també és molt baix. Es comenta que és molt difícil que a qualsevol tipus d’oferta 

(PESCO per exemple) pugui engegar-se un procés selectiu per tant poques places.. La proposta de 

recursos humans i d’IAC-CATAC és agrupar tots aquests cossos petits en una convocatòria global,. IAC-

CATAC en parlarà a Funció Pública. 

 

Concurs de trasllat d’administratius. No hi ha previsió d’afectacions a interins que no es puguin 

recol·locar. També hem reclamat que no es discrimini a cap funcionari que vagi al lloc que ha guanyat 

en el concurs i hem quedat que farem arribar a la direcció de serveis qualsevol queixa en aquest sentit. 

 

Trasllat de dependències. El director de Serveis comenta que forma part de la Comissió que amb 

caràcter setmanal es reuneix pel que fa als edificis de Districte Administratiu. A hores d’ara no hi ha cap 

previsió de trasllat de cap departament. Tindrà espai per 2.400 treballador@s cosa que suposa 2 

departaments grans o 3 de petits. Pel que fa al DTES no hi ha cap previsió de moviments. A l’edifici de 

Diagonal, no tant sols no es preveu cap trasllat, sinó que en canviar l’edifici de propietaris, s’han arreglat 

temes que estaven relacionat amb salut laboral i manteniment de l’edifici: com ara baixants i temes de 

calefacció/refrigeració. No hi ha cap previsió de trasllat per al 2019. Tampoc per l’edifici d’Aragó, ni a 

Tarradellas. Pel que fa a Dr. Roux, tot i que s’havia parlat d’algun intercanvi amb personal del 

Departament d’Agricultura, no hi ha cap previsió, a hores d’ara. 

 

PESCO personal laboral. Abans de l’estiu vam demanar una relació dels llocs de treball per poder 

estudiar la situació actual i avaluar quins llocs podien demanar que es convoquessin amb ofertes PESCO. 

El departament encara no ens ha donat els llistats i ens ha dit que està estudiant la rlt de laborals. Hem 

insistit en què ens facilitin la informació i en tenir una reunió per valorar-ho. Per altra banda, el 

departament ens informat que estan treballant tots els departaments per unificar criteris de temaris i bases 

de convocatòries d’aquells cossos que estan a tota la Generalitat.  
 

 

La millor defensa, un bon CATAC! 


