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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ  DEL PSC-Units SOBRE LA FUNCIÓ PÚBLICA (Tram. 

302-00035/12) 

 

RECUPERACIÓ DE DRETS SUSPESOS I SOSTRETS 

1. Fer efectiu el compliment de l’acord signat el passat 11 de desembre 

entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el comitè de vaga 

designat per les organitzacions sindicats CCOO, UGT i USOC. 

ES TRANSACCIONA AMB L’ESMENA 2 DEL GP JUNTS PER CATALUNYA I DEL GP 

REPUBLICÀ 

2. Fer efectiva la devolució, com a mínim, del 10% de la paga de 2013 

abans de desembre del 2018, tal i com es va acordar en el si de la Mesa 

General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya (MEPAGC), del juny de 2017, entre el Govern i 

el sindicats més representatius, amb la Consellera Borràs. 

RETIRADA DEL PUNT 2 

 

3. Donar compliment al calendari acordat en relació al retorn de les 

pagues extraordinàries dels treballadors públics de l’any 2013 i 2014, 

de tal manera que el 10% de la paga del 2013 es retorni durant el 

primer trimestre del 2019 i la resta es reemborsi completament al 

llarg del 2020, i la paga del 2014 es reemborsi al llarg del 2021 o 

com a màxim l’any 2022. 

ES TRANSACCIONA AMB L’ESMENA 4 DEL GP JUNTS PER CATALUNYA I DEL GP 

REPUBLICÀ 

 

4. Convocar la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de 

l’Administració de la Generalitat durant la primera quinzena del mes 

de gener de 2019 a fi i a efecte de negociar mesures socials, laborals 

i de flexibilitat i/o conciliació de la vida laboral i familiar, entre 

d’altres. 

ES TRANSACCIONA AMB L’ESMENA 5 DEL GP JUNTS PER CATALUNYA I DEL GP 

REPUBLICÀ 
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Aprovat: 125 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSc-Units, CatECP i PPC) i 

4 abstencions (CUP) 

ESTABILITZACIÓ DE LES PLANTILLES 

 

5. En el marc del Pla d’Estabilització de l’Ocupació Pública a Catalunya i 

amb l’objectiu de facilitar l’estabilitat de les plantilles: 

a) Establir mecanismes específics i prioritaris per a la valoració dels 

mèrits dels i les treballadores socials interines que porten ocupant la 

mateixa plaça des de fa un mínim de 3 anys amb una valoració 

positiva, i sense la possibilitat d’haver-la consolidat degut a la no 

convocatòria d’oposicions durant aquest temps. 

Aprovat: Unanimitat (129 vots a favor)   

 

b) Garantir un accés just i adequat dels ambientòlegs/òlogues a 

l’Administració de la Generalitat, reconeixent el caràcter específic 

d’aquests professionals del medi ambient. Mentre aquest accés no 

estigui garantit, les places actualment ocupades per llicenciats i 

graduats en ciències ambientals romandran excloses de qualsevol 

procés de concurs-oposició del Cos General que es convoqui. 

Aprovat: 69 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 60 

abstencions (JxCat i ERC) 

6. Convocar, el mes aviat possible , els processos selectius per als 

diferents cossos generals i específics que el Govern es va 

comprometre a fer els anys 2015, 2016 i 2017, i que en alguns casos 

encara ara resten pendents de ser convocats. 

 

S’ACCEPTA L’ESMENA 1 DEL GP CIUTADANS 

7. Presentar, abans de tres mesos, un calendari de convocatòria de 

noves places de processos selectius, per grups i sectors, amb 

l'objectiu que, en un termini màxim de tres anys, la taxa de 

precarietat a l'administració de la Generalitat, que actualment volta el 

40%, es redueixi a un màxim del 8% del total de la plantilla. 
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S’ACCEPTA L’ESMENA 2 DEL GP CIUTADANS 

Aprovat: Unanimitat (129 vots a favor)   
 

 

 

 

 


