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Secció Sindical d’Ensenyament 
 

 

OFERTA PÚBLICA 2015 – DIRECTIUS PÚBLICS – 
PERMISOS RESTRICTIUS A ENSENYAMENT 

 

 

Aquests dies heu rebut notícies sobre la celebració  d´una Mesa General de Negociació a 
la qual es va parlar de les recuperació, és a dir, de la NO-recuperació de les pagues 
extraordinàries dels darrers anys, així com de l´of erta pública que plantejava la Direcció 
General de la Funció Pública adreçada a determinats  col·lectius i que va rebre, per 
insuficient, la crítica dels sindicats presents a l a mesa. 
 
Un dia després, el 21, el govern aprova l´oferta 

pública. Ara caldrà publicar-la al DOGC i anar 

esperant convocatòries, caldrà negociar les 

bases i el calendari o si més no, és el que 

reclamarem al setembre, tot i que la “negociació” 

en aquesta casa fa temps que és una 

entelèquia... pot ser se´ls ha encomanat 

definitivament allò que critiquen d´altres. Ja 

veureu que l´oferta afecta a col·lectius molt 

específics i que no es preveu l´oferta per a 

col·lectius generals tot i la pèrdua de llocs de 

treball que hem patit els darrers anys. 

 
En la mateixa tongada afegeix una altra perla ja 
anunciada i que és l´anunci de la posta en marxa 
de la figura del directiu públic.  

 
,  
 
 
 
 
 
 
 
 
El directiu públic apareix amb l´EBEP, amb el 

vist-i-plau dels sindicats anomenats majoritaris a 

l´Estat el qual dóna via lliure a una tipologia 

d´administració en la qual s´eleva a categoria de 

doctrina el sistema de gestió privat. En aquest 

context, els mateixos que han fet malbé el servei 

públic troben ara una solució a mida: el directiu 

públic, que ha de salvar l´administració del 

desastre i que els obre una nova via de col·locar 

gent de confiança. Aquests directrius, amb 
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Aquest és l´eslògan:  
“El Govern regula la figura de directiu públic de l a Generalitat i del  

seu sector públic per millorar el bon govern i la  
prestació dels serveis a la ciutadania. 

Aquest canvi de paradigma implica la millora de la 
 qualitat dels serveis públics, al front dels quals  se situen 

 professionals amb expertesa”. 



sistemes de salari que s´escapen del que 

coneixíem fins ara, sembla que estaran 

sotmesos a objectius i per a acomplir-los i per 
mantenir el sou pactat, suposem que faran tot 

allò que l´amo els digui... i els funcionaris serem 

l´exèrcit que els conduirà cap a la glòria. Hi ha 

tant directiu format a escola privada que no es 

pot col·locar a l´empresa que les escoles de 

negoci han hagut de buscar un nou destí pels 

seus nadons: l´administració pública. Un nou 

estil de mercenari polític disfressat de tècnic,  

perquè ningú no mossega la mà que li dóna el 

menjar. 
 

Suposem que, en aquesta mateixa línia, és en la 

que volen tornar a recuperar el complement de 

productivitat... objectius i valoració individual. En 

parlarem molt, segur. Pel que fa a la recuperació 

del FAS també tindrem temps de parlar-ne. 

 
I al Departament d´Ensenyament? 

 
En un altre àmbit, CATAC-IAC ha plantejat altres 

temes a la Funció Pública i entre d´altres, un 

tema que arrossegaven i que tenia a veure amb 

l´aplicació restrictiva que feia el Departament 

d´Ensenyament de determinats permisos. 
 
En el seu moment, diferents veus de 
companys de les persones afectades ens 
informaven que s´havia denegat un permís 
per assistir a l´enterrament del sogre amb 
l´excusa que les persones sol·licitants eren 
vídues, és a dir, si desapareixia la persona 
que feia de nexe amb qui abans et lligava 
parentesc de primer grau per afinitat, 
desapareixia la justificació del permís. 
 

Esverats, perquè enteníem que el sogre i la 
sogra, tot i haver marxat el seu fill o filla, seguia 

lligat pel mateix parentesc i així es reconeix en 

relació a aspectes tributaris per exemple... vam 

cercar documentació i vam elevar la qüestió a la 

Direcció General de la Funció Pública. Doncs bé, 

si la Direcció General de la Funció Pública no 
se´n desdiu, aviat ha de quedar clar entre els 

departaments que, fora de situacions molt 

concretes, la relació d´afinitat no desapareix per 

la mort de la persona que en el seu moment la 

va generar, és a dir, el cònjuge. Una altra cosa 

seria si la relació es trenqués de manera 

voluntària, com ara en el cas de divorci. 

Esperem, doncs, que arribi la recomanació i que 

es revisi el criteri en aquest sentit i que s´apliqui 

el permís, en cas de viudetat, als mateixos graus 

de parentesc que preveu la normativa de 

permisos. 

 

 
 

 

 

 

 

Seguiu fent-nos arribar les vostres consultes i inf ormacions!!! 

  

Bones vacances a tothom!!!  
 

Fora d´això, seguim treballant i fent 
propostes que, en alguns casos, es van 
materialitzant en millora d´unes condicions 
de treball que han patit una davallada 
important en els darrers temps.  


