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Mesa Sectorial de Negociació  
del personal d’administració i tècnic  

de 20/02/2017 
 
Ordre del dia: 

1. Condicions laborals dels llocs de treball vacants que han de ser ocupats per personal interí; 

diferència de retribucions en relació amb quan són ocupats per funcionaris de carrera. 

2. Situació del sistema informàtic de gestió de provisió de llocs de treball i de selecció de personal. 

Previsió de convocatòria de processos selectius i de concursos de trasllats. 

 

 

IAC-CATAC planteja que quan un lloc de treball ocupat per un funcionari de carrera queda vacant, quan 

aquest el deixa, alguns departaments modifiquen el nivell d’aquest lloc, deixant-lo a nivell mínim. Això 

provoca que la carrera professional horitzontal a la nostra Administració sigui nul·la i que en un 

concurs de trasllats no hi hagi vacants més enllà dels nivells mínims. A més, també provoca una 

discriminació entre els treballadors, ja que no es compleix el principi d’igual tasques, igual salari. 

Funció Pública diu que això no es fa amb caràcter general, però que, en qualsevol cas, es revisarà. IAC-

CATAC vigilarà que això no es faci i us animem a denunciar qualsevol situació que detecteu en aquest 

sentit. 

 

Pel que fa al segon punt, Funció Pública aporta la previsió de convocatòries de CONCURSOS DE 
TRASLLATS, que és: 

 

o Administratius (abril 2017) 

o Enginyeria agrònoma (juny 2017) 

o Treball social (novembre 2017) 

o Auxiliars administratius (2018) 

o Educació social (2018) 
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De PROMOCIÓ INTERNA exclusiva (pels funcionaris de carrera del cos inferior): 

 

o Administratius (octubre 2017) 

o Enginyeria agrònoma (novembre 2017) 

o Auxiliars administratius (2018) 

 

I de processos selectius derivats de L’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA 2015: 

 

o Metges avaluadors (maig 2017) 

o Treball social (2018) 

o Educació social (2018) 

 

 
Quant als resultats de la tercera prova de la promoció interna del grup A1, 

s’endarrereixen i Funció Pública no concreta dates. 
 

 
 

• El Departament de Vicepresidència i Economia ens avança que copien el model dels serveis 

territorials de Girona a Terres de l’Ebre i concentraran tots els serveis territorials – menys 

Cultura i Ensenyament- en un únic edifici (Plaça de la Mercè) a Tortosa. A la propera Mesa 

Sectorial (20 de març) ens donaran informació més concreta.  
 
 
 
 
 
 

Sobre el retorn d’un 30% de la paga extraordinària 2012, que s’ha de fer efectiu amb la 

nòmina d’aquest mes de març, Funció Pública ens comenta que s’inclou en una partida de la Llei de 

Pressupostos 2017, per tant, si s’aproven els pressupostos abans de tancar la nòmina de març, es 

complirà amb el termini, si no és així, es retornarà amb la nòmina d’abril. Funció Pública ens diu, com 

que la llei està en el Consell de Garanties Estatutàries, no està clar quan podria anar al ple, potser a 

mitjan març, per la qual cosa seria una mica just que entrés a la nòmina de març... 

 

 

La millor defensa 

 

 


