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L’ADMINISTRACIÓ INCOMPLEIX I AQUÍ NO PASSA RES !!! 
 

El col.lectiu d’enginyers/es forestals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació està fart!!! 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació HA ADMÈS L’INCOMPLIMENT del protocol 
d’organització i establiment de funcions del personal adscrit a la Direcció General d’Ecosistemes Forestals 
i Gestió del Medi i ha reconegut que la setmana passada encara no s’havia aprovat el preceptiu quadrant 
de guàrdies del col.lectiu d’enginyers/es forestals relatiu als incendis forestals. L’administració incompleix 
i aquí no passa res !!! 
 
IAC-CATAC denunciem que la voluntarietat de les guàrdies no és una figura laboral i que calen uns criteris 
clars per tal d’acabar amb la indefensió i la precarietat del col.lectiu. El subdirector general de Boscos ha fugit 
d’estudi dient que divendres passat es va enviar una circular amb instruccions, però el col.lectiu diu que no 
l’ha rebut. També s’ha compromès a revisar el protocol d’organització i establiment de funcions abans que 
s’acabi l’any 2019. Complirà? 
 
 

Què passarà amb el personal del Centre d’Arts Santa Mònica del Departament de 
Cultura? 
 
El Govern de la Generalitat ha aprovat un nou decret de modificació de l’estructura organitzativa del 
Departament de Cultura que entre altres canvis preveu traspassar la gestió de l’espai Arts Santa Mònica a 
l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).  
 
Des de IAC-CATAC lamentem aquest nou exemple d’aprimament i desmantellament encobert del sector 
públic creant i potenciant empreses i “xiringuitos” amb diners públics per gestionar serveis públics amb 
òptica i objectius d’empresa privada. Aquesta transferència de l’espai Arts Santa Mònica (hereu del KRTU) a 
una empresa pública de caràcter comercial representa l’últim cop per carregar-se el que era l’únic espai de 
producció cultural que quedava al Departament. 

 
Aquesta restructuració comporta també una transcendent afectació en matèria de personal ja que l’actual 
plantilla, formada per 8 persones funcionàries i una laboral serà obligada a passar a una empresa pública, 
l’estructura de la qual és laboral.  
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Es respectaran les condicions de treball de les persones que actualment treballen al Centre Arts Santa 
Mònica? Conservarien antiguitat i trienis? I les persones interines, seran transferides o simplement les 
cessaran? Es respectarà el protocol de transferència de personal que ja existeix a l’ICEC, i que és d’aplicació 
per a tots els processos de transferència de personal a aquesta empresa pública? Es donarà l’opció de 
voluntarietat a totes les afectades que no vulguin ser transferides a l’ICEC?  
 
Des de la IAC-CATAC exigim el màxim respecte als drets laborals de totes les persones treballadores 
afectades !!! 
 
 

Mobilitat administrativa: quan i com? 
 
En matèria de mobilitat administrativa entre cossos d’un mateix grup l’article 6.4.1 del III Acord general sobre 
condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la MEPAGC (signat l’any 2005 per l’Administació i 
tots els sindicats) estableix que:  
 

“En l’àmbit de la Mesa Sectorial de Negociació del Personal d’Administració i Tècnic es determinaran els 
criteris en virtut dels quals els llocs de treball de cossos de l’Administració de la Generalitat dels grups A, 
B, C i D puguin ser ocupats per personal funcionari procedent d’altres cossos del mateix grup que disposi 
de la titulació necessària per accedir-hi. Aquests llocs en cap cas no poden superar el 5% del total de llocs 
del grup corresponent” 

 
Gairebé 15 anys després d’aquesta signatura encara no s’han determinat aquests criteris !!! Tots els 
sindicats demanem que d’una vegada l’administració compleixi i es determinin aquests criteris per començar 
l’aplicació. Funció Pública s’ha compromès a què aquest tema es tractarà en la propera reunió del Grup de 
Treball de Selecció. Complirà? 
 
 

Ofertes d’ocupació pública per a  personal subaltern: 
 
Ara mateix tenim vigents dues ofertes d’ocupació pública que podrien afectar el personal subaltern de la 
Generalitat de Catalunya: 
 
 Acord GOV/48/2017 (OOP17): 151 places en règim de personal laboral fix de la Generalitat de 

Catalunya  adreçades a persones amb dificultats d’integració laboral per raó de la seva capacitat 
intel.lectual. En el Grup de Treball de 4/2/2019 Funció Pública ens diu que aquestes 151 places es 
convocaran el 2n semestre de 2019 com a subalterns exclusiu discapacitat intel.lectual (?) 
 

 Acord GOV/156/2018 (PESCO): 398 places Subgrup - AP, Cos/Escala - Subalterns. Aquestes 398 places 
s’ofertaran de la següent forma: 288 via general torn lliure, 24 via de reserva torn lliure, 86 via de 
reserva discapacitat intel.lectual 
 

Hem demanat a Funció Pública com “podria” afectar el col.lectiu de personal subaltern aquestes 
convocatòries perquè no entenem com 151 places de personal laboral fix de l’OOP17 se’ns diu que seran 
places de subaltern actualment ocupades entenem que per personal funcionari interí? O és que crearan 151 
places de subalterns laborals?  
 
Funció Pública no ens ho aclareix !!!  
 
 
 
 
 



 

 
 

Pà
g.

 3
 

 
 

Personal PAS dels centres educatius: PROU incompliments de ràtios !!  
 
El Departament d’Educació HA ADMÈS L’INCOMPLIMENT DE RÀTIOS de personal PAS en els centres 
educatius de la Generalitat de Catalunya. L’administració parla d’un informe de criteris de ràtios de 2018, 
que els sindicats no tenim i demanem se’ns faci arribar. 

 
Des de IAC-CATAC denunciem que a aquesta manca de recursos humans s’hi afegeixen altres problemàtiques 
que fa insostenible la situació laboral del col.lectiu: 
 

o Personal PAS que té la seva jornada compartida entre diferents centres. Aquest personal va de bòlit 
fent dies en centres diferents, i en algun cas hores del mateix dia en diferents centres!! 

o Incògnita què passarà en els Instituts-Escola: quin personal serà de l’administració local i quin 
personal serà de la Generalitat? 

o Disfunció i caos de tasques entre personal subaltern i auxiliar administratiu. Massa sovint personal 
subaltern fa tasques externes al servei de consergeria, i auxiliar administratius fan tasques de 
subaltern. Aquests comportaments viciats generen tensions i entorns laborals conflictius. 

o El mal funcionament del programa ESFERA també repercuteix molt negativament en el dia a dia del 
personal PAS dels centres educatius 

o A més la situació de precarietat laboral que representa l’alt índex d’interinitat d’aquest col.lectiu es 
veu agreujat per l’amenaça d’unes convocatòries d’ofertes públiques que no mostren cap voluntat 
ni d’estabilització ni de consolidació del personal (veure apartat anterior) 

 
 

Fotografia personal en els currículums per accedir a places de l’ATRI? 
 

Tots els sindicats exigim l’eliminació del requeriment de fotografia als currículums per accedir a places 
publicades a l’ATRI.  
 
On queda el dret a la imatge personal dels treballadors i treballadores? Quin és l’objectiu de voler coneixer 
l’aspecte físic demanant fotografia en un procès de selecció en l’àmbit de l’administració de la Generalitat?  
 
La resposta de l’administració és: “ens ho mirarem i ja en parlarem al setembre”. INDIGNANT !!! 

 
 

Extensió de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 19 de 
febrer de 2019, a favor d’equiparar, com a mínim, el complement específic del grup 
C1 al del grup C2: 
 

En les taules salarials vigents 2019 del personal funcionari de la Generalitat de Catalunya tenim una disfunció 
consistent en què el personal del grup C1 (antic C) té complements específics mensuals inferiors als del 
personal del grup C2 (antic D) tal i com resumim en la taula següent: 
 

C1 - GRUP I NIVELL Compl. Específic C2 - GRUP I NIVELL Compl. Específic Diferència 
C14 462,96  D14 499,95 -36,99 
C15 464,74 D15 502,90 -38,16 
C16 492,72 D16 507,78 -15,06 
C17 501,89 D17 511,48 -9,59 

 
El 19 de febrer de 2019 el TSJC va estimar un recurs d’apel·lació de la IAC-CATAC, a favor d’adaptar el 
complement específic d’una treballadora del Departament d’Interior que va superar una promoció interna 
especial del grup C2 al grup C1.  
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El TSJC argumenta que: 
 

 “és incomprensible que la persona funcionària ascendeixi en el lloc de treball i, això no obstant, el 
complement específic sigui menor que el que venia percebent, ja que aquest complement retribueix la 
dificultat tècnica del lloc de treball al qual s’ascendeix, que, lògicament, ha de tenir un complement 
específic superior que el lloc de treball inferior. A més, si el nou lloc de treball exigeix major titulació i 
preparació, també s’haurà de compensar amb el complement específic que correspon a la nova dificultat 
per al desenvolupament de les funcions professionals” 

 
IAC-CATAC demanem que l’administració faci extensiva d’ofici a tot el col.lectiu afectat aquesta sentència. 
Exigim a l’administració que resolgui JA aquesta disfunció i equipari, com a mínim, els complements 
específics anòmals dels nivells 14 a 17 del grup C1 als valors més alts que cobren els nivells 14 a 17 del grup 
C2. 
 
Funció Pública diu que la controvèrsia està servida, amb sentències a favor i en contra, i que està atenta a 
l’evolució de la jurisprudència. És a dir, cap intenció de moure un dit en aquest sentit! 
 
 

Funció Pública admet que la plantilla NO ha d’avançar el cost econòmic del transport 
públic en els desplaçaments per desenvolupar les seves funcions: 
 

Tot i que segons Funció Pública en la majoria de departaments els títols de transport públic per 
desplaçaments del personal per a tasques pròpies del seu lloc de treball els paga per avançat l’administració, 
els sindicats hem demanat que es resolguin els casos en què es tingui constància que no és així.  
 
Cap persona treballadora de la Generalitat de Catalunya ha d’avançar diners de la seva butxaca per fer 
tasques pròpies del seu lloc de treball !!! 
 
 
 
US RECORDEM EL NOU CANAL QUE TENIM OBERT PER TAL QUE ENS FEU ARRIBAR 
LES VOSTRES PROPOSTES I SUGGERÈNCIES SOBRE EL TRASLLAT AL NOU DISTRICTE 

ADMINISTRATIU: 
zonafranca@catac.cat 

 


