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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds 
- Esquerra Unida i Alternativa, d’acordamb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglamentdel Parlament, presenta les preguntessegüents,per tal que li 
siguin contestadesamb resposta escrita. 

L'article 124 del DL 1/1997 de 31 d'octubre, pel qual s'aprovà la refosa en un 
text únic de la normativa catalana en matèria de funció pública, estableix, en el 
seu apartat primer, que els interins poden ser nomenats per tal de: 

 1- Cobrir transitòriament places que han de ser ocupades definitivament per 
funcionaris de carrera. 

2- Realitzar  programes estrictament temporals o per situacions urgents degu-
dament motivades. 

3- Ocupar llocs de treball en substitució de funcionaris que gaudeixin del dret 
de reserva de lloc de treball i destinació. 

 L'apartat segon de la mateixa norma, diu que "El personal interí només pot ser 
nomenat quan sigui necessari proveir un lloc de treball per garantir el funcio-
nament normal dels serveis i sempre que no pugui ser proveït amb urgència 
per un funcionari de carrera" 

 La Primera Mesura Temporal que proposa el Govern, definida com a "Revisió 
de les plantilles ocupades per personal interí en serveis no finalistes i essenci-
als", implica que, abans de resoldre el cessament d'interins, el Govern informa-
rà els agents socials sobre les dades següents: 

1- Nombre d'interins, per departament i si s'escau, per organisme, que ocupen 
transitòriament places vacants destinades a la provisió de funcionaris. 

2- Nombre d'interins, per departament i si s'escau, per organisme, nomenats 
per a la realització de programes temporals o per situacions urgents deguda-
ment motivades. Això amb expressió, en cada cas, dels programes i les situa-
cions urgents. 

3- Nombre d'interins per departament i si s'escau, per organisme, nomenats 
per ocupar llocs de treball en substitució de funcionaris que gaudeixin de dret 
de reserva de lloc de treball i destinació. 
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

1. El Govern creu que l'aportació d'aquestes dades a la Mesa de Negociació 
és requisit previ sine qua non per tal d'impulsar un Acord i negociar-lo 
amb respecte als principis de bona fe negocial, publicitat i transparència 
(art. 33 EBEP)?. 

2. El Govern tindrà en compte que, en molts casos, els interins s'han eter-
nitzat durant anys en aquesta condició, degut a que no s'han convocat 
processos selectius que els permetessin d'accedir a la condició de funci-
onaris de carrera? 

3. El Govern farà l'esforç de definir quins són els requisits que identifiquen 
els serveis " no finalistes" i "essencials"?. Això també serà matèria de 
debat en la Mesa de Negociació? 

4. El Govern té en compte que, des de fa anys, moltes administracions va-
ren absorbir el complement de productivitat en altra concepte retributiu, 
de manera que ara esdevé indistingible en la nòmina?.  

5. Per tant, el Govern discriminarà els empleats públics que perceben la 
productivitat a banda de la resta de retribucions, en relació als que un 
dia l'assimilaren i ara esdevé indestriable?. 

6. El Govern té previst d'impulsar la Llei de la Funció Pública Catalana, la 
qual desenvoluparà l'EBEP, a fi, sobretot, d'unificar els cossos de funcio-
naris catalans, a nivell nacional, de manera que promogui l'aprofitament 
dels recursos humans de les administracions públiques, obrint la possi-
bilitat de la mobilitat interadministrativa entre ens locals, universitats 
públiques i Generalitat de Catalunya? 

  

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

  

Mercè Civit Illa  
Diputada del GP d’ICV-EUiA  


