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COMUNICAT 

 
DEMÀ DIJOUS 6 DE JUNY, A LES 12.00 H, FUNCIÓ PÚBLICA 

CONVOCA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ: 
 

QUÈ PASSARÀ AMB LES PERSONES INTERINES DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA? 

 
El Ple del Parlament de Catalunya del passat 30 de maig va aprovar la Moció 89/XII sobre 

precarietat laboral. En aquesta moció, entre d’altres, consten els punts següents: 

 

Ocupació pública 

11. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

 

a) Aprovar durant l’any 2019 un decret llei perquè, en aplicació de l’article 61.6 de 

l’Estatut bàsic de l’empleat públic, els processos de selecció d’ocupació pública 

reservin, com a mesura excepcional, places destinades a l’estabilització i la 

consolidació d’ocupació temporal dels treballadors de més edat i més antiguitat 

mitjançant el sistema de concurs de mèrits. La determinació dels criteris d’edat 

i antiguitat s’ha de fer a la Mesa General de la Funció Pública. 

 

b) Incorporar a tots els processos de selecció d’ocupació pública els criteris a què 

fa referència la disposició transitòria quarta de l’Estatut bàsic de l’empleat públic 

pel que fa a convocatòries de consolidació d’ocupació per a llocs o places de 

caràcter estructural de personal interí o temporal anterior al 2005. 

 

Via Laietana 57  4t 3a  
08003 Barcelona 
Tel. 933173151 
sindicat@catac.cat 



 
Dimecres, 5 de juny de 2019 

 
 

@CATAC_IAC            2 
 

c) Deixar sense efecte la Resolució PDA/1376/2019, del 17 de maig, per la qual es 

convoca el procés de selecció per a proveir 173 places del cos de diplomatura 

de la Generalitat de Catalunya, treball social (grup A, subgrup A2), perquè, així 

que s’aprovi el decret llei d’aplicació del supòsits de l’article 61.6 de l’Estatut 

bàsic de l’empleat públic, es pugui dur a terme una nova convocatòria amb el 

mateix objecte i, en tot cas, durant l’any 2019. 

 

d) Redactar, durant l’any 2019, un estudi sobre els supòsits de frau de llei en la 

contractació dels professors associats de les universitats públiques catalanes. 

Un cop fet l’estudi, i en compliment de la legalitat vigent, s’han de transformar 

immediatament en contractes indefinits els contractats associats que 

desenvolupin activitats estructurals i no duguin a terme llur activitat 

professional principal fora de la universitat. 

 

e) Redactar, durant l’any 2019, un estudi sobre els supòsits de frau de llei en la 

contractació de personal amb relació a tot el personal investigador de les 

universitats públiques catalanes. Un cop fet l’estudi, i en compliment de la 

legalitat vigent, els contractes s’han de transformar immediatament a la figura 

contractual que correspongui legalment. 

 

Palau del Parlament, 30 de maig de 2019 

 

Per tal de tractar aquests punts s’ha convocat la Mesa General de l’Empleat Públic el proper 

6 de juny, a les 12.00 h, a la seu de la Direcció General de Funció Pública (carrer Rivadeneyra, 

6, 2ª planta - Barcelona). 

 

Des de la IAC-CATAC tenim molt clar que en aquests moments aquest text només és una 

moció parlamentària sense rang de llei. Esperem, però, que, ara sí, Funció Pública sigui 

sensible al que la IAC-CATAC i tota la IAC portem demanant des del 2017 quan no vam signar 

l’Acord PESCO a la MEPAG, ja que no garantia ni l’estabilització ni la consolidació de les 

plantilles. 

 

Seguim preguntant: què passarà amb les persones interines de la Generalitat de Catalunya?, 

què enten l’administració per estabilització i consolidació de plantilles? tindrem alguna 

resposta en la Mesa General de Negociació de demà?  

 


