
 
 

La Generalitat aprova 1.230 noves places de funcionari 
El concurs públic va enfocat a perfils de l'àmbit social com ara la salut, l'educació i l'assistència 
social, alhora que a la “lluita contra el frau fiscal”  
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Per primera vegada des del 2011 el govern de la Generalitat traurà a concurs públic una convocatòria per crear noves places de 
funcionari. Així ho va explicar ahir la consellera de Governació, Meritxell Borràs, que va anunciar una oferta d'ocupació pública 
de 1.230 llocs de treball per cobrir àmbits “prioritaris”. Entre aquests últims, 340 aniran destinats a la salut; 300, a 
l'ensenyament; 153, als cossos de bombers; 143, als psicòlegs penals, i 70, a l'assistència social penal. 
 
Secundada per la portaveu del govern, Neus Munté, Borràs es va referir a la creació dels llocs de treball com un “símptoma” de 
la millora de la situació econòmica, alhora que fruit dels esforços per “racionalitzar” la despesa pública. La consellera va 
reafirmar la voluntat de la Generalitat de “lluitar contra el frau fiscal”, un objectiu que es concreta amb la convocatòria de 
seixanta places de gestors i inspectors a l'Agència Tributària Catalana. Preguntada pels periodistes, la titular de Governació va 
negar que aquesta convocatòria anés encaminada a la creació d'una hisenda catalana, sinó que vol “donar resposta a les 
necessitats actuals i a la mateixa modernització de l'Agència Tributària”. 
 
Borràs també va aprofitar per respondre a les crítiques de la UGT, CCOO i la Intersindical Alternativa al llarg de la setmana, 
que, quan va transcendir públicament la nova convocatòria d'oferta pública, la van qualificar d'“absolutament insuficient” 
respecte dels “entre 8.000 i 10.000 llocs de treball” perduts en els últims anys. La consellera de Governació va explicar que la 
xifra de 1.230 places respon a la taxa de reposició de personal del 50% prevista per la normativa bàsica estatal, davant de la qual 
“no se'n poden oferir més”. A més, Borràs va esmentar que el govern “no ha abordat ni per avui ni per demà” el retorn de la 
paga pendent del 2013 i el 2014. 
 
L'executiu català també va aprovar la creació de la figura del directiu públic professional. A cavall entre “el servidor públic” i 
“el càrrec polític”, el nou rol neix a causa d'una nova regulació que converteix les que eren antigues direccions o gerències en 
entitats del sector públic en nous llocs de direcció pública professional. “S'exigirà a qui aspiri a aquesta plaça que tingui 
coneixements específics de la matèria que gestioni”, va informar la consellera, per després presentar com a novetat el 
procediment “obert” i “transparent” d'accés, on es podran presentar candidatures tant del sector públic com del privat. 
Finalment, Borràs va explicar que la figura encamina l'administració a ser “més eficaç, transparent i flexible”, i que serà 
compartida per Catalunya amb altres “democràcies consolidades”.  
 
 


