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Mesa Sectorial de Negociació del personal 
d’administració i tècnic de 10 de desembre de 2009 

 
 
Resum dels temes tractats 
 
1. Informació sobre la situació dels ajuts per al menjar del personal de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya 2009-2010 
 

L’Administració ens informa que el concurs per adjudicar l’empresa encarregada d’oferir el servei 
de tiquets i targetes per menjar ja s’ha resolt. L’han guanyat 4 empreses diferents i això 
comportarà canvis de targetes a primers del proper mes, les actuals caducaran el proper 31/01/10 
i els talonaris el 28/02/10. Cal, doncs, que totes les persones amb saldo a les targetes que 
comencin a liquidar-ho, el més aviat possible. 

 
El valor es mantindrà en 5,34€. 

 
2. Informació sobre el criteri que s’ha d’aplicar en el cas de gaudiment de vacances anuals en 

situació de baixa per Incapacitat Temporal 
 

L’Administració ens informa que el Tribunal Suprem ha dictat la sentència de 24 de juny de 2009 
creant nova doctrina. Es gaudiran immediatament després de la IT, i quan aquesta IT s’hagi 
produït duran l’any sencer o en la majoria de l’any, es podran gaudir l’any següent. També 
ens informen que la totalitat dels Departaments han estat degudament informats dels canvis 
produïts. 

 
3. Informació sobre les dades departamentals, en relació amb el pla de contenció de la 

despesa, previst a l’Acord de Govern de data 23 de juny de 2009 sobre optimització de 
plantilles 

 
L’Administració ens lliura la relació DEFINITIVA de places amortitzades als diferents 
Departaments. També ens informen que, a la propera Mesa, ja podran aportar les dades 
econòmiques de l’estalvi i (aquí és on hem arrufat el nas) ens explicaran el criteri de Funció 
Pública de tecnificació al que es destinarà el 40% estalviat. 

  
4. Mecanismes actuals de provisió provisional dels llocs de treball de personal 

d’administració i tècnic als diferents departaments de la Generalitat. Necessitat de 
regulació i unificació 

 
CCOO demana el desenvolupament de la instrucció per regular definitivament els criteris de 
provisió provisional de l’Administració Pública Catalana. 
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CCOO fa palès l’allau de queixes rebudes per la indefensió que provoca EPOCA en aquest 
sistema de provisió i també els hem fet memòria que anys enrere va existir un grup de treball per 
mantenir la transparència que aquestos processos mereixen. 

 
Funció Pública ens informa que s’està treballant en una nova eina que substitueixi EPOCA i 
solventi tots aquests problemes. 

 
CCOO insistim que no es tracta de problemes tècnics sinó d’indefensió dels treballadors i 
treballadores i que cal acabar amb l’arbitrarietat per part dels Departaments. 

 
5. Estat de la tramitació del Decret de regulació del personal de l’Agència Tributària de 

Catalunya 
 

Funció Pública ens informa que el Decret és a la Comissió Jurídica Assessora i que, possiblement 
aquest mes o després de Nadal, sortirà la sentència. 

  
6. Informació sobre el nombre de personal d’administració i tècnic interí que ocupa llocs 

vacants de la RLT de personal funcionari de la Generalitat, classificats per departaments, 
grups i cossos 

 
Per fi Funció Pública ens passa la informació que demanava CCOO amb totes les dades. CCOO 
demanem que, un cop “trobat” el model de quadre informatiu adequat, es mantingui per anar 
comparant les dades periòdicament i poder comprovar l’evolució de la taxa d’interinitat. 

 
7. Han passat el tràmit sindical les bases de convocatòria dels processos selectius següents 
  

a. Torn de reserva especial, per proveir 24 places del cos de diplomatura (subgrup A2) de la 
Generalitat de Catalunya, especialitat d’intèrprets informadors turístics. 

b. per proveir 2 places del cos de diplomatura (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya 
enginyeria en topografia. 

c. per proveir 12 places del cos d’advocacia (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya. 
 
8. Informació sobre la situació laboral del col·lectiu de treballadors transferits de 

l’Administració central al SOC 
 

CCOO reitera la seva petició que el SOC es reuneixi amb la Junta de personal pròpia per a 
negociar-ho. 
 
L’Administració finalment accedeix que així es faci, per tractar aquells temes concrets que no 
formin part de l’autoorganització.  

 
9. Torn obert de paraules 
 

A) Els tres sindicats hem sol·licitat a Funció Pública que retiri, fins a gener, l’oferta de concurs de 
trasllats per beneficiar a totes aquelles persones que ara resten en situació d’adscripció 
provisional. FP contesta que farà les consultes necessàries i ens contestarà. 

B) CCOO reitera la demanda d’una avaluació del complement de productivitat. 
C) CCOO també recorda que està pendent la creació d’un grup de treball per a estudiar les 

condicions laborals de les oficines d’Atenció a la Víctima del Departament de Justícia. 
D) Finalment, s’aproven les Bases del Fons d’Acció Social. 

 
La propera Mesa Sectorial de Negociació està convocada l’11 de gener de 2010. 


