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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 15 punts

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.
. 25 hores anuals de flexibilitat horària=25 hores treballades per gaudir-les com hores  d’assumptes 
personals.
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. 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.

CATAC-IAC DEMANA LA SUPRESSIÓ DE LA RETALLADA DEL PERSONAL INTERÍ
El 4 d'abril CATAC-IAC ha presentat escrit a la Direcció General de Funció Pública demanant tractar 
a la Mesa Sectorial la retallada del 15% del personal interí. Textualment hem demanat:

Reducció d'un 15% de la jornada dels  llocs de treball ocupats per personal interí. Segons la Llei de 
Pressupostos en la seva disposició addicional Cinquena Punt 2 "Atenent el compliment dels 
objectius de reducció del dèficit públic, s'habilita el Govern per a reduir la durada de la mesura 
regulada per aquest article o per minorar el percentatge de reducció de la jornada". CATAC-IAC 
demana que segons aquesta disposició Funció Pública proposi al Govern l'eliminació de la reducció.

Veurem quina serà la justificació de Funció Pública a la reunió de la Mesa Sectorial del 14 d'abril. Us 
informarem!

Us passem l'enllaç d'una Plataforma de personal interí de la Generalitat de Catalunya, perquè és 
important que tot el personal estigui unit per lluitar pels seus drets. 
http://interinsgencat.wordpress.com/  i també el seu correu electrònic: 
interinsgeneralitatcatalunya@gmail.com

FORUM SOCIAL CATALÀ
La IAC participa de forma activa en l'organització del Fòrum Social Català que es realitzarà de l'11 al 
13 d'abril a la Universitat Central de Barcelona (Plaça d'Universitat, Barcelona)

Aquest any es celebra el FSCat 2014 sota el lema "UN ALTRE MÓN POSSIBLE, JA S'ESTÀ 
CONSTRUINT". Des del divendres 11 a les 18 fins diumenge 13 a les 16h tindrà lloc a Barcelona 
aquest fòrum amb assemblees, debats i tallers per contruir un món més just i solidari. IAC organitza 
dos tallers:

- "Sindicalisme i moviments socials. Com treballar la confluència i la unitat de les lluites". Dissabte 
12/04 de 16 a 18h. Aula Capella.

- Marxa de la Dignitat 22-M. És necessària la seva continuïtat. És possible?. Dissabte 12/04 de 18 a 
20h. Aula Capella.

enllaç FSCat 2014 http://fscat.blog.pangea.org/fscat2014/
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