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Mesa Sectorial de Negociació del personal 
d’administració i tècnic de 10 de març de 2010 

 

 

NOTICIA BOMBA A FUNCIÓ PÚBLICA: 
La Directora general participa a la MSN 

 
 
Quan ja començàvem a patir per la salut de la nostra Directora general Sra. Leonor Alonso, 
descobrim amb satisfacció que els nostres temors eren infundats: sembla ser que els actes 
protocol·laris fan revifar i sorpressivament ha participat (i aguantat com una campiona fins al final) 
a la darrera Mesa Sectorial, tot presentant-nos el nou Sots-Director de relacions sindicals Sr. Jordi 
Budó. 
 
 
Resum dels temes tractats: 
 
1. Informació del concurs de mèrits de 20 places d’informador/a-tramitador/a a la nova seu 

de Sta. Caterina Girona (concurs específic i concurs general restringit) 
 

CCOO informa FUNCIÓ PÚBLICA de l’alarma creada per una Directora general del 
Departament de la Presidència en una assemblea a Girona amb els/les treballadors/es 
pertanyents a la OAC (assemblea en la qual es va impedir l’entrada dels representants legals 
dels treballadors). La Sra. Directora general va informar de canvis substancials d’horaris i 
condicions de treball dels companys i companyes que han de fer l’atenció especialitzada 
depenent dels diferents Departaments de la Generalitat i que duen a terme les seves tasques 
en aquest edifici. 
 
Aquesta Sra. no només s’ha saltat totes les mínimes normes de coordinació empresarial, 
obviant a tots i cadascun dels responsables dels diferents Departaments (més al Departament 
de Vicepresidència del qual és competència la gerència de l’edifici de Santa Caterina), sinó 
que, no contenta amb això, ha passat per damunt dels drets de treballadors i treballadores, tot 
repartint condicions laborals i horaris al més pur estil “señoritos de cortijo”. 
 
CCOO ha demanat a FUNCIÓ PÚBLICA que aturi el trasllat d’aquests/es 25 persones i que 
aclareixi a aquesta SERVIDORA PÚBLICA d’aquest govern d’esquerres, quina és la legalitat 
vigent en quant a negociació. 
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2. Proposta d’Acord del Govern de la Generalitat, pel qual s’aprova l’oferta parcial 
d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2010, de 7 places per al 
cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, analistes de laboratori 

 
Funció Pública ens informa que, a l’oferta parcial de 7 places, s’inclouran 4 places per a ser 
proveïdes mitjançant promoció interna i que la publicació al DOGC s’efectuarà en el termini 
màxim de tres mesos a partir de l’aprovació d’aquest Acord. 

 
3. Proposta d’Acord del Govern de la Generalitat, pel qual s’aprova l’oferta parcial 

d’ocupació pública per a l’any 2010 de 428 places per al cos de tècnic d’especialistes, 
serveis penitenciaris, del Departament de Justícia 

 
Funció Pública ens informa que, a l’oferta parcial de 428 places, s’inclouran 85 places per a 
ser proveïdes per promoció interna i 42 places addicionals com a màxim i que la publicació al 
DOGC s’efectuarà en el termini màxim de tres mesos a partir de l’aprovació d’aquest Acord. 
 
També s’informa que, possiblement, ambdues ofertes siguin aprovades pel Govern la setmana 
vinent. 
 

4. Condicions laborals del personal transferit de l’Estat a la Generalitat de la Inspecció de 
Treball 
 
La representant del Departament de Treball ens informa de la creació de la Direcció General 
d’Inspecció de Treball on ha estat adscrit el personal transferit de la Inspecció de Treball i el 
personal del departament que han de formar part de l'Agència Catalana d'Inspecció de Treball. 
Així es fan les coses: ja s'ha produït la transferència de les competències (i del personal) però 
encara falten al voltant de dos mesos per que el Parlament aprovi la llei de creació de 
l'agència. Restarà pendent la creació del consorci Estat-Generalitat (la poca gràcia que ens fan 
els consorcis i ells vinga a crear-ne!) pels volts de l'1 de maig. 
 
Ens plantegen només les condicions dels Inspectors/ores i Sotsinspectors/ores, amb molt 
detall, però “s'obliden” de les condicions del personal de suport. 
 
CCOO recorda que els negociadors legals de les condicions laborals dels treballadors/ores 
són les organitzacions sindicals i aquestes negociacions han de ser prèvies a l’Acord de 
Govern i no a posteriori com és el cas. Per tot això i donades les especificitats tècniques de les 
que estem parlant, demanem la creació d’un grup de treball que depengui d’aquesta Mesa 
Sectorial per a tractar com cal aquest tema.  
 
La Directora general de Funció Pública es nega a crear-lo, argumentant que els sindicats 
tenim els mecanismes adients per sol·licitar una Mesa Sectorial Extraordinària que tracti el 
tema (!!!) 
 
CCOO indica a la Directora General que és molt més àgil un grup de treball específic, però 
davant la negativa a agilitar aquest tipus de negociació, ens plantegem sol·licitar que la Mesa 
es reuneixi un cop a la setmana, donat la gran quantitat de col·lectius que mereixen la 
negociació i millora de les seves condicions de treball. 
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5. Informació sobre el procés d’adscripció del Servei de Mediació i Assessorament Tècnic 
del Departament de Justícia a la Gerència de la Ciutat Judicial 
 
La representant del Departament de Justícia ens informa que tot el procediment ha estat 
respectuós ja que el Decret de reestructuració no comportava cap canvi en les condicions 
laborals dels treballadors/es. També ens informa que el traspàs s’ha fet paulatinament i que en 
aquests moments s'està procedint al traspàs de les Gerències amb adscripció orgànica i que la 
Direcció General esta donant les directrius per que territorialment és faci el mateix tipus de 
procés. 
 

6. Informació sobre el procediment establert per l’Administració per a que els treballadors 
de la Generalitat disposin de la titulació ACTIC 
 
La Directora General de Funció Pública comenta la clara aposta per les TIC d’aquest Govern. 
Fruit d’aquesta aposta ha sorgit la necessitat d’aquesta acreditació, que s'estableix com a 
mèrit i no com a requisit a les convocatòries. De tota manera ens informa que s'està treballant 
en una norma d’homologació, però que aquesta no arribarà a temps per a la propera 
convocatòria d’Auxiliars Administratius. També ens indica que la formació continuada és un 
dret dels treballadors i donar-la una obligació de l’Administració (paraules que hem fet constar 
en acta).  
 

7. Torn obert de paraules: 
 

 CCOO seguim exigint que es dugui a terme la convocatòria de personal Subaltern que va 
desaparèixer de les previsions de calendari de convocatòries i insistim que no és poden 
excusar en un PROJECTE de Llei no aprovat i deixar de banda la Llei actualment en vigor.  
 
La resposta de la Sra. Leonor Alonso és que per mantenir el dret a la mobilitat d’aquest 
col·lectiu és prepararà un concurs de trasllats, però no vol parlar d'Oferta Pública. CCOO 
no compartim els plantejaments de la Directora General i mantenim la nostra oposició 
radical a la declaració “a extingir” del personal subaltern. 

 
 CCOO ens felicitem per la circular del Departament de Treball en relació a les 

incompareixences del personal al seu lloc de treball per la nevada del dia 9, en el sentit 
que no cal recuperar aquestes hores no treballades, i demanem que es faci extensiva a la 
tots els Departaments.  

 
Funció Pública no contesta aquesta més que raonable petició. Davant d'això i de la 
confirmació, a l'endemà, que diversos departaments (especialment a Girona) 
manifesten al seu personal que cal recuperar el temps de treball perdut a 
conseqüència de la nevada, CCOO reclamem a Funció Pública una circular a tots els 
departaments considerant aquestes absències no recuperables. Ens diuen que han 
de pensar-s'ho (!!!), la qual cosa ens sembla inadmissible. CCOO exigim que es 
consideri no recuperable aquest temps no treballat. 

 
 

Sense res més a tractar, quedem convocats per al proper dijous 18 de març. 
 

Us seguirem informant. 


