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ALGUNES QÜESTIONS D’INTERÈS GENERAL
                    

BASES CONCURS DE TRASLLAT DEL COS DE GESTIÓ
Finalment, hem arribat a Acord per a les bases del cos de gestió. Es mantenen pràcticament igual 
que al darrer concurs. Només hi ha un canvi significatiu: treuen 5 punts de l’apartat d’antiguitat i els 
passen a l’apartat de Formació. Funció Pública diu que sortiran totes les places vacants que no 
estiguin reservades (haurem de comprovar-ho). Es preveu que es publiqui al DOGC durant l'abril, 
previsiblement abans de Setmana Santa. 

BASE MÈRITS PUNTS MÀXIMS
10.1 Treball desenvolupat 30 punts
10.2 Formació i perfeccionament: Cursos/Determinats diplomes, publicacions, ...

ACTIC bàsic: 0,5 -  ACTIC mitjà: 0.75 - ACTIC avançat: 1

25 punts

10.3 Grau personal 5 punts
10.4 Antiguitat 15 punts
10.5 Titulacions acadèmiques 5 punts
10.6 Coneixements llengua catalana: 

C1 (nivell Suficiència): 5 - C2 (nivell Superior): 7 - Coneixements específics: fins a 3

10 punts

10.7 Altres coneixements: departament, formació específica 10 punts
10.8 Destinació prèvia cònjuge o altre membre d’una unió estable de parella

CALENDARI DE CONCURSOS COSSOS GENERALS 
(previsió, a partir del 2015 és aproximat)

GESTIÓ (A2) ABRIL 2014
SUPERIOR (A1) 4T TRIMESTRE 2014
AUXILIAR ADMINISTRATIU (C2) 2N TRIMESTRE 2015
ADMINISTRATIU (C1) 4T TRIMESTRE 2015
SUBALTERNS (E) 2016

MODIFICACIÓ FUTURA DEL DECRET DE JORNADA I HORARIS
Abans del 30 d'abril "habemus" modificació del Decret de Jornada i Horaris. 

Aquesta inclourà:

. flexibilitat de jornada: 37,50 en còmput setmanal, fent de 9 a 14h obligatori.
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. 25 hores anuals de flexibilitat horària=25 hores treballades per gaudir-les com hores  d’assumptes 
personals.

. les tardes de vigilia passaran a gaudir-se com hores d’assumptes personals

. 7 dies de vacances que es podrán gaudir aïlladament.

PROMOCIÓ INTERNA
La Llei de Pressupostos estableix:

... la promoció professional dels funcionaris públics .. mitjançant convocatòries, excepcionals i per 
una sola vegada, de processos selectius exclusius de promoció interna per a l’accés als cossos 
d’Administració general ...

- Requisits:

* tenir la condició de funcionari de carrera del cos immediatament anterior al qual es 
promociona. En el moment de la convocatòria es  pot estar com a funcionari o en qualsevol de 
les situacions d’excedència per incompatibilitat en el sector públic de la Generalitat.

* 2 anys de funcionari (carrera o interí) en el cos  immediatament anterior al qual es 
promociona.

* titulació exigida per al cos al qual es promociona

La promoció interna a cada cos es farà al finalitzar el concurs de trasllats corresponent. La previsió 
de la primera, promoció dels administratius  al cos de Gestió, està prevista per al desembre 
2014/gener 2015.

Encara no s’ha convocat el Grup de treball de Selecció per concretar proves. Us informarem quan 
tinguem una informació més detallada.

MARXA DE LA DIGNITAT A MADRID
Dos milions de persones reclamen dignitat en un dia històric
Les Marxes de la Dignitat 22M han aconseguit superar totes les expectatives. Dos milions de 
persones han abarrotat els carrers de Madrid exigint “Pa, treball i sostre” en una festa de la 
democràcia i del poble. La representació de Catalunya ha estat molt nombrosa i hem inundat Madrid 
amb les nostres senyeres.

Aquesta Marxa només és un principi d’una lluita que no s’ha d’aturar, perquè la situació és greu. El 
Govern del PP a Madrid, el de CIU a Catalunya i la Unió Europea amb les seves polítiques 
neoliberals estan escanyant als treballadors/es i estan desmantellant al sector públic. Nosaltres com 
a treballadors/es de l’Administració Pública tenim la responsabilitat de lluitar per mantenir l’estat del 
“benestar”. No defallim!
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