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Sra. Laura Vilagrà Pons 
Consellera de la Presidència 

c/ Sant Honorat 1-3 
08002 Barcelona 

 
 

 
 

Benvolguda, 

Via Laietana 57 4t 3a 
08003 Barcelona 
Tel. 933173151 
sindicat@catac.cat 

 

IAC-CATAC us vol plantejar un problema seriós de manca de promoció del personal de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de desajust entre les tasques que realitza el  
personal i el cos al qual està adscrit. 

 

En anys anteriors es van realitzar unes promocions internes especials del cos Auxiliar 
Administratiu al cos Administratiu mantenint-se en el mateix lloc de treball. Això demostra 
que les tasques i funcions del cos Auxiliar i Administratiu són les mateixes. És obvi que el  
canvi social i tècnic de la societat, també ha afectat a l’Administració i això ha fet que la  
definició de les funcions dels diferents cossos que estableix el Decret Legislatiu 1/1997 
estiguin totalment obsoletes. La Generalitat de Catalunya en la seva futura llei de funció 
pública catalana hauria de plantejar que a l’escala administrativa, el C2 i el C1, són el mateix 
i que cal fer un traspàs gradual de tot el personal del C2 al C1, del cos Auxiliar Administratiu 

al cos Administratiu. 
 

És per això, que IAC-CATAC demana que s’habiliti la possibilitat i la dotació pressupostària  
per dur a terme promocions internes especials del cos auxiliar administratiu a administratiu 

mantenint-se en el mateix lloc de treball mitjançant concurs de mèrits. Creiem que ha de ser 
una proposta plurianual que permeti un traspàs gradual del personal auxiliar administratiu a  

administratiu, amb el reconeixement del temps de serveis prestats com a exempció de 
titulació si cal (tal com es va fer en les convocatòries anteriors). 

 

IAC-CATAC us demana que aquesta política d’adequació de cossos a la realitat de les tasques  
que es realitzen per tal d’acabar amb un gran greuge i discriminació que pateix el cos 
auxiliar administratiu ha de ser prioritària per aquest Govern i per això creiem que s’ha de  
tractar en la negociació de la llei de Pressupostos. 

 
Per altra banda, també hi ha un altre greuge entre el cos general A2 i A1, ja que actualment 
el sistema universitari ha fet que la titulació d’accés a ambdós cossos sigui la mateixa, un  
grau universitari i a més, també això ha fet que les funcions d’ambdós cossos siguin les 

mateixes provocant un greuge també entre les persones que ocupen un A2 i un A1. És per 
això que IAC-CATAC també demana l’habilitació en la llei de mesures per poder fer 

promocions internes especials del cos superior general A2 a A1 i un estudi dels llocs de 
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treball del cos A2 que per la naturalesa de les seves funcions podrien ser transformats en 
llocs A1. 

 

Esperem que des de la responsabilitat que ostenta aquesta conselleria com a màxima 
responsable en matèria de Funció Pública es valori positivament aquesta proposta d’IAC- 
CATAC i es facin els tràmits que corresponguin. 

 

Atentament, 

 

 ASSUMPTA 

 
 

Firmado 

digitalmente por  
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Assumpta Barbens 

Secretària General d’IAC-CATAC Barcelona, 

24 de novembre de 2021 
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Acusament de rebuda de la sol·licitud 

El formulari de sol·licitud s'ha enviat correctament 

•  Resum*: cde15668cad9622b0bfb84e460b007632250091ffee33f3f71bb7d03b81ed173 
 

 
* Per tal de garantir que el present acusament de rebuda correspon de forma fidedigna als documents lliurats, s'inclou un resum d'aquests, 

calculat mitjançant algoritmes criptogràfics. 

 
Dades generals 

Codi de tràmit (ID) 

V7S6PG2LT 

Número de registre 

9015-2052934/2021 

Data de registre 

24/11/2021 15:00:28 

  
 

Informació de la signatura del document de sol·licitud 

Tipus de credencial 

Altres 

Persona signatària 

ASSUMPTA BARBENS SENDRA IAC-CATAC; NIF: 36974234D; Persona jurídica 

 

Aquest f itxer es troba com adjunt a aquest acusament de rebuda. Si ho vol recuperar pot accedir directament mit jançant el panell de 
navegació Adjunts de l'Adobe Reader. Per mostrar-lo pot anar a menú Veure > Mostar/ocultar > Panells de navegació i seleccionar Arxius 
adjunts i des de el panell de navegació clicant la icona d'un clip. 

 

 
 

La Generalitat de Catalunya posa a la seva disposició diferents canals per consultar l'estat d'aquest tràmit:  

Per internet a l'adreça http://w eb.gencat.cat/ca/tramits o http://www.gencat.cat/canalempresa 

Per telèfon trucant al 012. 
 

S'aconsella que imprimeixi o desi en local la sol.licitud per a que tingui constància de les dades que ha escrit i dels números identif icatius 
que hi ha en aquesta plana perquè li permetran fer consultes sobre l'estat del tràmit. 

  

http://web.gencat.cat/ca/tramits
http://www.gencat.cat/canalempresa


 

 

 

 
 

de via Via 

Nom de la via Laietana 

 
 

Número 57 

Bloc 

Escala 

Pis  4 

Porta 3 

Codi postal 08003 

Comarca 13 

Província Barcelona 

Municipi Barcelona 

Motiu de la petició 
 

Assumpte IAC-CATAC demana a la Consellera de la Presidència l'habilitació de 

promocions internes especials del C2 al C1 i de l'A2 a l'A1 

Que IAC-CATAC presenta sol·licitd a la Consellera de la Presidència, 

com a màxima responsable en matèria de Funció Pública de la 

Exposo 
Generalitat de Catalunya, de realitzar promocions internes especials 

del C2 al C1 quedant-se al mateix lloc de treball i mitjançant 

concurs de mèrits. També fem extensiva aquesta petició al cos 

superior general de A2 a A1. 

  

Sol·licito Que es tingui per presentat l'escrit adjunt i tingui 

els efectes corresponents. 

On va adreçada 
 

 

Si sabeu a quin Departament o organisme de la Generalitat va adreçada la vostra sol·licitud, indiqueu-lo i en cas de no trobar 
l’organisme a la llista, seleccioneu el Departament al qual està adscrit. Si no sabeu a quin ens heu d’enviar la sol·licitud, 

seleccioneu el tema i subtema relacionats amb el motiu de la petició. 

 
 

Ens destinatari Departament de la Presidència 

Tema 

 

Subtema 

 

 


