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Mesa Sectorial de Negociació Extraordinària del 
personal d’administració i tècnic de 6 d’abril de 2010 

 

 
La reunió celebrada ahir tenia un únic punt en l’ordre del dia: 
 
Condicions laborals del personal transferit de l’Estat a la Generalitat de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social a petició de la part social. 
 
Des de CCOO varem plantejar novament les preguntes formulades en la passada reunió del 
18.03.2010, donat que no van tenir resposta al no assistir-hi cap representant del Departament de 
Treball, així com d’altres que han anat sorgint.  
 
Temes tractats: 
 

 Horari 
 

A la RLT s’establirà un horari E, especial, amb les mateixes condicions i flexibilitat horària com 
fins ara. 

  
Conciliació: al personal que estava gaudint d’aquest horari, se l’hi mantindrà, amb la 
puntualització que en el futur per a noves sol·licituds serà d’aplicació el que regeix a la 
Generalitat. 

 
 Relació de Llocs de Treball (RLT) 

 
Hi ha un endarreriment en la confecció de la RLT, ocasionat per les vacances de setmana 
santa, per una banda, i el tractament dels qüestionaris, per altra. En principi, no tenen previst 
enviar la proposta de RLT a Funció Pública i Economia i Finances fins a mitjans de maig. 

 
La RLT solucionarà els problemes jeràrquics que es puguin plantejar per la convivència 
d’ambdues administracions. 

 
 Desajustos al Reial Decret de Traspàs 

 
S’havien observat, en casos puntuals, diferències econòmiques en les retribucions publicades 
al BOE en el RD, ho han tingut en compte i han fet els càlculs oportuns per a que les 
quantitats siguin correctes. S’ha demanat comunicació als interessats per si, encara i així, 
continués existint-hi errades. 
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 Complement personal transitori (CPT) 
 

Per la part social, s’ha fet molt èmfasi per a que no s’apliqui aquest complement per completar 
les retribucions a CAP TREBALLADOR. La Subdirectora General de Recursos Humans, Sra. 
Rosa Creus, és sensible amb el tema i es compromet a fer el possible per a que no s’hagin de 
crear. 

 
 Mobilitat 

 
La reversibilitat que tenen els cossos nacionals no és possible en el cas del personal 
d’administració i tècnic, no obstant això, estarien disposats a autoritzar comissions de servei. 

 
 Nivells 

 
Per part del Departament de Treball es demanarà que Funció Pública sigui “sensible” amb el 
tema de mantenir els nivells. 

 
 Català 

 
Es facilitarà l’assistència i es proposaran cursos de català, dins l’horari laboral; a més a més, 
existeixen eines a l’abast de tothom per facilitar la feina, com traductor on-line, i s’ha designat 
a una persona “full time” a la Direcció General per donar suport en aquest tema. 

 
 Productivitat per objectius 

 
Desapareix aquest complement per al personal d’administració i tècnic, si més no, s’ha de 
mantenir el nivell retributiu, incorporant-se al concepte més adequat. 

 
  Edifici. 

 
No està previst cap canvi. 

 
  
La propera reunió especifica per tractar la problemàtica de la Inspecció tindrà lloc probablement el 
dia 26 d'abril.  

 


