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Mesa Sectorial de Negociació del personal 
d’administració i tècnic de 21 de gener de 2010 

 

 
Resum dels temes tractats 
 
1. Avantprojecte de Llei dels Serveis de Prevenció, Extinció d’incendis i Salvaments de la 

Generalitat 
 

CCOO demana la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia per tres qüestions: la primera, la 
negativa de l’Administració a presentar l’objectiu que persegueix aquesta nova llei que 
considerem inoportuna en aquest moment, el segon motiu és la sol·licitud d’aquest sindicat del 
canvi de la Directora General d’Emergències com a negociadora per part de l’Administració, i 
tercer, la manca de negociació en el grup de treball per poder presentar aquest document 
davant la Mesa Sectorial. 

 
L’Administració respon que no retira el punt perquè aquest només representa l’entrega oficial 
d’aquest esborrany, i ens asseguren que de cap de les maneres es definitiu i que el grup de 
treball que està negociant continua obert. 

 
 
2. Informació sobre el trasllat de la Subdirecció General d’Innovació Rural del Departament 

d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural a la ciutat de Lleida 
 

CCOO reitera la seva sol·licitud d’informació sobre un trasllat que afecta a uns tres-cents 
companys i companyes que dia rere dia escolten diferents rumors sobre aquest tema. 
 
L’Administració ens comunica que d’aquest tema no hi ha informació nova, ni l’ajuntament de 
Lleida ha cedit terrenys, ni hi ha licitació d’obres, de tota manera ens asseguren que quan el 
tema sigui mes proper s’encomanarà a parlar tant amb els afectats/des com amb els sindicats i 
que per sobre de tot és mantindrà el criteri de voluntarietat per sobre de tot. 

 
 
3. Informació sobre el nombre de personal d’administració i tècnic interí que ocupa lloc 

vacant a la RLT de personal funcionari de la Generalitat, classificats per departaments, 
grup i cossos 

 
L’Administració ens fa entrega de la relació de llocs sol·licitada amb els següents resultats 
totals: Grup A - 1665, Grup B - 1159, Grup C - 855, Grup D - 2719, Grup E - 389, amb un 
resultat total de 6787 persones interines a la Generalitat. 
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4. Definició del destí dels fons de tecnificació resultant de l’estalvi generat per l’Acord de 
Govern de 23 de juny de 2009 sobre optimització de plantilles 

 
L’Administració ens presenta la taula del desglossament econòmic del 40% destinat a 
tecnificació de plantilles per Departaments, donant un total de 6.772.757,32 € i ens informen 
que desenvoluparan una instrucció on s’establiran els criteris generals per a que els 
departaments apliquin la tecnificació. L’esmentada instrucció ens la presentaran als sindicats 
abans de enviar-la i ens asseguren que podrem negociar amb els Departaments. 
 
CCOO planteja la possibilitat d’utilitzar la totalitat o part d’aquests diners per la requalificació 
de llocs o grups de llocs de treball amb pujades de nivell. 
 
L’Administració tot i deixar clar que aquesta no serà una premissa, arribat el cas és podria 
estudiar. 

 
 
5. Reconeixement de tasques d’atenció al públic del personal d’oficines comarcals i altres 

dependències del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural territorialment 
descentralitzades 

 
CCOO un cop mes reprèn un tema que realment clama al cel i tornem a demanar que Funció 
Pública faci l’esforç de fer entendre al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural els 
criteris que comportarien les millores salarials de tots aquests companys i companyes. 
 
L’Administració contesta que el tema segueix tal i com estava i que dels casos denunciats 
nomes dos han estat contraris a l’Administració la resta els han guanyat o han estat desistits 
per el propi treballador/a. 

 
 
6. Torn obert de paraules 
 

L’Administració ens torna a demanar la nostra col·laboració per informar a tothom la necessitat 
d’exhaurir el crèdit de les targetes menjador.  
 
CCOO recordem la necessitat de convocar oposicions per estabilitzar la plantilla de C2 
d’Educació que en aquets moments té 2700 interins i així mateix recordem el Departament de 
Sanitat que també te un gruix important d’inestabilitat a la seva plantilla. 
 
L’Administració convoca el grup de treball de selecció per al proper 2 de febrer i la Mesa 
Sectorial per al 4 de febrer. 

 
 
Us continuarem informant. 


