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El Govern crearà 24.000 
places de funcionaris 

tre el president, Carles Puigde-
mont, en l’últim debat de políti-
ca general al Parlament, i que ha 
sigut possible per l’aprovació dels 
pressupostos, segons va destacar 
Borràs. L’última convocatòria 
d’ocupació va ser el 2015, quan es 
van oferir 1.230 places. Segons va 

explicar la titular de Governació, 
l’oferta d’ocupació permetrà 
“l’entrada de persones noves i, 
per tant, de nou talent” a l’admi-
nistració catalana i reduir la tem-
poralitat en la funció pública. 

La xifra correspon a la taxa de 
reposició acumulada dels anys 

2016 i 2017, que és del 100% en el 
cas dels col·lectius prioritaris i 
del 50% per a la resta. L’oferta és 
la mateixa que va explicar en l’úl-
tima reunió de la taula de la fun-
ció pública, criticada pels princi-
pals sindicats. En aquest acord 
també s’inclou un pla a tres anys 
per estabilitzar plantilles en els 
sectors on hi ha més interins. 

“No hi ha una ampliació res-
pecte de les places que hi ha en 
aquest moment”, sinó que es 
tracta d’acabar amb la tempora-
litat amb places en “cossos on les 
baixes no poden ser reposades 
per interins, com Bombers i 
Mossos d’Esquadra”, va explicar 
Meritxell Borràs, sortint al pas 
de les crítiques per l’augment del 
nombre de funcionaris. 

Sanitaris, docents i mossos 
El cos sanitari, els docents i els 
mossos acapararan una bona 
part de les noves places, així com 
el personal per a l’Agència Tribu-
tària de Catalunya (ATC). Així 
doncs, hi haurà 2.500 places de 
sanitaris i 2.500 més de docents, 
505 places de mossos d’esquadra 
i 68 places per al departament de 
Vicepresidència i Economia, de 
les quals quatre seran per a l’es-
cala d’inspecció financera del cos 
superior, 24 per al cos superior 
d’inspectors tributaris de 
l’Agència Tributària de Catalu-
nya i 40 més per al cos tècnic de 
gestors tributaris de l’ATC. Al-
tres cossos que se’n beneficiaran 
són el de funcionaris de presons, 
amb 301 places; els bombers, 
amb 150 noves places, i els agents 
rurals, amb un centenar de pla-
ces. La resta corresponen a titu-
lats en diferents professions, 
cossos generals de l’administra-
ció i personal laboral.e

Imatge d’arxiu 
d’una oficina 
del Servei 
d’Ocupació de 
Catalunya a 
Cornellà. 
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La Generalitat s’allunya dels 40.000 nous funcionaris 
que volen els sindicats per substituir interins

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

El Govern calcula que haurà de 
convocar unes 24.000 places de 
funcionari fins al 2019 per com-
plir l’acord al qual van arribar el 
govern espanyol i els sindicats 
per reduir la taxa d’interins en la 
funció pública, i que preveu con-
vertir en funcionaris fins a 
250.000 empleats públics a tot 
l’Estat. La consellera de Governa-
ció, Administracions Públiques i 
Habitatge, Meritxell Borràs, va 
admetre ahir que la xifra ronda-
rà aquests 24.000 funcionaris. 
Així, els càlculs del Govern se si-
tuen en la banda baixa del que de-
manaven els sindicats, que van 
calcular una forquilla d’entre 
23.000 i 40.000 els funcionaris 
nous que hi hauria d’haver a Ca-
talunya fins al 2019 per complir 
amb el pacte. 

Borràs va indicar que a Catalu-
nya hi ha uns 37.000 interins, pe-
rò l’acord posa algunes condici-
ons, com ara que els interins que 
passin a funcionaris han d’haver 
acumulat tres anys d’interinatge. 
La consellera va avançar que el te-
ma es debatrà amb els sindicats 
en la taula de la funció pública, 
però finalment va reconèixer que 
podrien ser al voltant de 24.000 
places. A més, el Govern va apro-
var ahir l’oferta d’ocupació públi-
ca de la Generalitat per al 2017, 
que preveu la convocatòria de 
7.721 places, que es destinaran 
majoritàriament a cobrir llocs de 
treball de l’administració “d’aten-
ció més directa a la ciutadania”. 

Aquesta és l’oferta d’ocupació 
pública de la Generalitat més im-
portant dels últims sis anys i com-
pleix amb el que es va comprome-
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