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Mesa Sectorial de Negociació del personal 
d’administració i tècnic d’11 de gener de 2010 

 

 
• Proposta d’Acord de Govern, referent a l’Edifici de l’Administració de la 

Generalitat a Girona (Sta. Caterina):  
 

Com bé sabeu, aquest Acord ha de servir per organitzar l’agrupament de diferents 
dependències de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en un sol edifici per 
optimitzar recursos i millorar el servei als ciutadans i ciutadanes de Girona. 
 
Aquest acord afecta 13 Departaments, 42 serveis, i prop de 800 treballadors/es 

 
Aquest ha estat el tema monogràfic tractat a la Mesa Sectorial d’avui, i ha estat un 
moment històric on l’Administració ha acceptat la totalitat de les 11 al·legacions 
presentades per CCOO a aquesta proposta d’Acord. 
 
Les esmenes han anat encaminades a facilitar la redistribució i reassignació de la 
plantilla, amb el compromís de la voluntarietat de l’assignació dels nous llocs de 
treball, així com fer efectiva la elaboració dels qüestionaris d’aquests llocs. 
 
L’Acord de Govern es farà efectiu el proper mes de febrer. 
 
Malgrat el canvi substancial d’actitud en aquest tema per part de Funció Pública vers 
els agents socials, no hem d’oblidar la impugnació que CCOO ha presentat davant el 
TSJC del concurs de trasllats del Cos de Gestió, per no haver-se inclòs les places 
d’aquest Cos de la ciutat de Girona (com ja us vàrem informar a la nota de 23 de 
novembre de 2009) i que també ens farà impugnar el concurs de trasllats d’Auxiliars 
Administratius, pel mateix motiu. 

 
• Ja per finalitzar, al torn obert de paraules Funció Pública s’ha compromès que, a la 

propera Mesa Sectorial de 21 de gener de 2010, donarà resposta a la majoria de 
temes pendents d’altres Meses Sectorials. 

 
CCOO esperem que aquest nou tarannà dialogant es mantingui i no sigui “flor d’un dia”. 
 
Us continuarem informant. 


