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Mesa Sectorial de Negociació del personal 
d’administració i tècnic de 18 de febrer de 2010 

 

 
Resum dels temes tractats: 
 
1. Saldos de les targetes menjador 
 

CCOO exposa que, en molt poc temps, hem recollit unes 50 queixes referents a la 
problemàtica causada arran del canvi efectuat de targetes menjador (unes caducades abans 
de data fixada, etapa de liquidació en processos de baixes, diferents quantitats que 
impossibiliten la liquidació…). També fem constar en acta, el mal tracte rebut per els/les 
treballadors/es de la Generalitat a l’hora de reclamar a les entitats del BBVA gestores (fins al 
canvi) de les targetes menjador, enviant al personal d’una oficina a l’altre sense solucionar el 
problema. 
 
Funció Pública respon que segueix de prop el tema i reitera la seva voluntat de retornar fins 
l’últim cèntim als/a les treballadors/es. 
 
Encara s’estan negociant les diferents possibilitats depenent dels saldos que resten, però es 
comprometen que seran tots retornats. 
 
CCOO accepta les explicacions, però reiterem que seguirem de prop aquesta situació fins que 
s’arribi a la “normalitat”. 
 
CCOO també informa que als Departaments de Treball i Salut (on són novetat les targetes 
menjador) s’ha iniciat aquesta etapa amb el límit de 9€, topall diari que ja s’havia acordat 
derogar-lo en aquesta Mesa i s’havia solucionat a tots els Departaments. Sol·licitem a Funció 
Pública que informi immediatament a aquests dos Departaments. 

 
2. Petició de clarificar la prioritat de conciliació, respecte les necessitats dels serveis, en 

els casos de reducció de jornada per guarda legal i la necessitat d’autoritzar horaris 
compatibles amb la finalitat del permís 

 
CCOO remarca que aquesta problemàtica és especialment conflictiva a oficines comarcals, 
centres educatius i OTG, i sol·licita de Funció Pública una circular o instrucció especialment 
sensible en aquests àmbits per reconduir aquestes qüestions. 
 
L’Administració respon que ja existeix la circular 6/2006 que marca clarament aquest tema per 
a tots els organismes de la nostra Administració i que per tant és innecessària un altre circular, 
de tota manera accepta la problemàtica i la tractarà amb els Departaments.  
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3. Informació sobre l’entrada en funcionament del nou portal dels empleats públics ATRI 
 

Funció Pública ens exposa el pla de desplegament del nou portal de l’empleat públic 
anomenat ATRI. El desplegament és farà incorporant poc a poc els diferents Departaments a 
partir del 22/02/10. Començarà amb els departaments d’Agricultura, Economia i Finances i 
Governació i finalitzarà la seva implantació, si tot va bé (ai, ai, ai…) amb el Departament 
d’Educació, Consorcis, Agències i Empreses Públiques, cap el 26/04/10 en que, 
definitivament, deixarà de funcionar EPOCA. Fins aquell moment coexistiran tots dos portals. 
De fet, quan s’accedeixi al portal ATRI aquest redirigirà cap a les aplicacions d’EPOCA. 

 
 
4. Informació sobre la creació de quatre comissions per a la redacció de nous àmbits 

funcionals 
 

S’informa de la creació de les comissions per a la redacció dels àmbits d’Infraestructures i 
ordenació territorial, Indústria i energia, Prevenció de riscos laborals i Salut Pública/Promoció i 
Protecció de la salut. 

 
CCOO reitera un cop més (i ja van…) la seva posició absolutament contraria al tema dels 
àmbits i recorda a la Mesa que aquesta qüestió CCOO la té impugnada davant el TSJC. Tot i 
això, CCOO recorda la seva reiterada petició que es portin a la Mesa Sectorial els resultats de 
les diferents comissions de treball creades, per poder valorar-los 

 
 
5. Procés d’estaturització del personal funcionari dels cossos d’administració general i 

d’administració especial que presta serveis a l’Institut Català de la Salut 
 

L’Administració lliura document sobre el procés d’estaturització remarcant la voluntarietat del 
mateix, i que afectarà a personal funcionari i laboral fix que presta serveis a l’ICS, així com al 
personal laboral d’IISS. Al personal interí i al laboral temporal se li oferirà un nomenament de 
personal estatutari temporal equivalent. Aquesta oferta es podrà exercir en qualsevol de les 
convocatòries. 

 
El procés constarà de tres convocatòries de caràcter anual, i es preveuen els següents 
terminis: 
 
− Decret aprovat i publicat DOGC: estiu 2010. 
− Publicació DOGC 1a convocatòria (3 mesos d’ençà publicació): setembre 2010. 
− Llista admesos i exclosos, reclamacions, resolució convocatòria: gener 2011. 
− Presa possessió efectiva integració: 1 de febrer 2011. 
− 2a convocatòria: any 2012. 
− 3a convocatòria: any 2013 

 
Màxim per fer la darrera convocatòria: 3 anys d’ençà publicació decret. 
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6. Informació sobre l’externalització dels serveis de les mesures penals alternatives del 
Departament de Justícia 

 
L’Administració ens informa que el retard en l’adjudicació definitiva de les MPA ha estat degut 
a la interposició de diversos recursos presentats per les diferents empreses participants, però 
esperen que l’1 de març l’empresa adjudicatària és farà càrrec del servei definitivament. 
 
CCOO ha mantingut i mantindrà la seva més ferma repulsa a qualsevol tipus d’externalització 
de qualsevol servei públic, ja que, amb mesures com aquestes, no queda garantit el nivell de 
qualitat del servei, ni el control pressupostari, a més de generar-se un increment de la despesa 
(malgrat no sigui en el capítol 1, que sembla que és l’únic que importi, anant-se els diners per 
altres capítols menys “controlats”). 
  
Molt més trist encara ens sembla la manca de transparència d’aquesta Administració quan 
hem demanat les dades del pretès estalvi econòmic que representa aquesta externalització 
(última excusa d’aquest desgavell), i cap dels representants de l’Administració ha tingut el 
valor de presentar-ho. 
 
Finalment, CCOO, donat ja el procés, no entenem com és possible que no s’hagi fet una 
simple clàusula de subrogació dins el concurs adjudicatari per, com a mínim, garantir la 
continuïtat del servei i de personal realment qualificat, que ara per ara esta tirant endavant 
aquest servei. 

 
 
7. Al torn obert de paraules:  
 

• CCOO va demanar a Funció Pública que mantingués el calendari previst d’oferta 
pública, per al cos de subalterns, ja que considerem que l’Administració no es pot 
excusar en un PROJECTE de llei, per a deixar aquest col·lectiu en situació precària. 
Exigim que es posi en marxa aquesta oferta pública. 

 
•  CCOO recorda al Dept. d’Educació que es va comprometre a donar resposta davant 

els greus incompliments de drets del personal PAS dels centres educatius. 
 

La resposta del Departament torna a ser que ja existeixen instruccions generals i que els 
SSTT són els competents. 

 
CCOO recordem que les direccions dels centres són personal docent, i no només 
administradors; i si amb administradors professionals ja tenim problemes d’interpretació de 
drets dels treballadors/es… CCOO reiterem la màxima responsabilitat del Departament 
d’Educació en aquest tema i reclamem que facin servir les eines necessàries per posar fi a 
aquests reiterats incompliments que ja fa molt que s’arrosseguen. 

 
 
Finalment, restem convocats per al 4 de març per a la propera Mesa Sectorial. 
 
Us seguirem informant. 
 


