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

 

 
Resum dels temes tractats: 
 
1. Informació de la provisió objectiva dels llocs de treball vacants seguint el III Acord 
 

CCOO denunciem la manca de voluntat de Funció Pública per establir criteris objectius de provisió 
provisional de llocs de treball ni de fer-ne una gestió transparent. Limitar-se a penjar les ofertes a 
EPOCA no té res a veure amb l’establiment de criteris objectius, ni tan sols representa un element de 
transparència. 
 
Funció Pública contesta que s’està treballant en l’ATRI (nou portal informàtic que ha de substituir 
EPOCA) per tal de millorar tot el procediment (!). L'absurditat de la resposta és una nova mostra del 
surrealisme en què s'ha instal·lat la direcció de Funció Pública. Que la nova eina informàtica ha de 
millorar l'anterior.... doncs només faltaria! Per això es desenvolupen les “noves eines”. El que reclamem, 
però, és l'establiment, prèvia negociació, de criteris objectius i una gestió transparent. 

 
 
2. Condicions laborals del personal transferit de l’Estat a la Generalitat de la Inspecció de 

Treball 
 

CCOO juntament amb CATAC-IAC i UGT, presentem propostes conjuntes a l’Administració en relació a 
les condicions en què ha de quedar el personal de suport administratiu transferit de la Inspecció de 
Treball. Reiterem, a més, que esperem de l'Administració que doni la mateixa importància al personal de 
suport que al personal inspector i subinspector. No podem esperar altra cosa d'un govern d'esquerres.... 
 
L’Administració recull les nostres peticions… 

 
 
3. Creació d’un grup de treball al Departament de Justícia per negociar la millora de les 

condicions de treball dels educadors/es de justícia juvenil 
 

La representant del Departament és mostra estranyada de la nostra petició adduint que ja existeix una 
Comissió Mixta per tractar tant els temes del personal laboral com els temes de personal funcionari i 
que aquest “Fòrum de Debat” és l’adient per a tractar els temes que presentem. I que, de fet, ja parlem 
en aquesta Comissió Mixta. 

 
CCOO reiterà que l’espai adient per a negociar temes de funcionaris és aquesta Mesa i els Grups de 
Treball que d’ella emanin. A l'actual Administració de la Generalitat segueixen confonent els conceptes 
“parlar” i “negociar”. 
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4. Torn obert de paraules 
 

 CCOO reclamem que seguim esperant resposta a la nostra petició de la setmana passada en el 
sentit de considerar no recuperables les hores de treball perdudes per la gran nevada caiguda al 
país. Seguim sense tenir resposta, ni si ni no. Increïble. CCOO ens reservem la possibilitat d'exercir 
les accions que calgui en cas que es facin recuperar aquestes hores, sobre tot tenint en compte que 
alguns treballadors i treballadores van deixar el lloc de treball... a instància dels seus caps! Per 
raons de seguretat, és clar. Doncs alguns d'aquests caps ara reclamen que es recuperin les hores. 

 
 CCOO reclamem, també, que ens expliquin com es resoldrà el retorn, als treballadors i treballadores 

afectats, dels saldos de les targetes menjador caducades amb saldo positiu. Tampoc no està resolt 
encara. Ens diuen, això sí, que seran retornats. Doncs només faltaria!!! 

 
 CCOO demanem també que es tracti en la Mesa Sectorial la qüestió dels àmbits funcionals. CCOO 

vam recórrer el decret de creació, vam abandonar les comissions tècniques on es desenvolupaven 
per ser-ne contraris i no fer-nos-en còmplices (recordeu que Funció Pública, arran de la nostra 
assistència a les comissions tècniques, deia que el tema estava negociat amb els sindicats) i exigim 
negociar allò que estan perpetrant en tant que afecta a les condicions de treball del personal 
funcionari, tal com exigeix la legislació vigent. Per aquesta sessió de la Mesa, varem demanar parlar 
d'un sol àmbit concret, a veure si teníem més sort, però ni així. 

 
 CCOO també recorda la petició d’informació al voltant de la reunió de la Directora General d’Atenció 

Ciutadana amb els treballadors i les treballadores de 2a. línea de l'edifici de Sta. Caterina (Girona) i 
demanem la seva compareixença davant aquesta Mesa per a donar de primera mà la informació 
demandada. 

 
 Finalment les tres organitzacions sindicals presents a aquesta Mesa demanem conjuntament (tal 

com ens va “indicar” que havíem de fer la Directora General de Funció Pública) una reunió 
extraordinària de la Mesa Sectorial per negociar les condicions del traspàs del personal de suport de 
la Inspecció de Treball (de l’Estat a la Generalitat). 

 
L’Administració respon que és conscient d’aquestes demandes i que “està preparant els temes per 
dur-los a la Mesa”. Sense comentaris. 

 
 
A l’espera de tot plegat, restem convocats a la propera Mesa Sectorial ordinària per al proper 8 d’abril. 
 
Us seguirem informant. 
 
PS: La Directora General no va assistir (ja sabem que no és noticia però…). 
 
 
CURSOS de preparació de les oposicions del Cos d'Administratius de la Generalitat de Catalunya 
En col·laboració amb Aula Activa 
Inici: ABRIL 2010  
Duració: fins a la data de l’examen  
Modalitat: Presencial  
Horaris:  
Curs dels dimecres: de 16:00 a 20:00 h. (Inici 7 d’abril de 2010)  
Curs dels dissabtes: de 9:00 a 13:00 h. (Inici 10 d’abril de 2010)  
Lloc: Aula Activa Formació i Serveis S.L. c/ Sant Pere Més Alt 61, 08003 Barcelona  
Preu curs:  
Afiliats a CCOO: Matrícula 80€ (inclou temari) / Mensualitat 70€  
No afiliats a CCOO: Matrícula 100€ (inclou temari) / Mensualitat 90€  
Preinscripcions Aula Activa (a partir de dimarts 16 de març) Tel: 934815581  
www.aulaactiva.org/formacio 
 


