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Mesa Sectorial de Negociació del personal 
d’administració i tècnic de 8 d’abril de 2010 

 

 
Resum dels temes tractats: 
 
1. Aprovació de l’oferta de 681 places per a l’escala auxiliar administrativa del cos auxiliar, 

62 places de metge/essa avaluador/a i de 13 places d’auxiliar de laboratori 
 

S’aprova una oferta pública de 681 places d’auxiliar administratiu (ampliable amb un 10% addicional, la 
qual cosa vol dir 68 places més). 
 
L’Administració accepta la petició de tots els sindicats d’ampliar la promoció interna fins al màxim del 
65% de les places, atesa la existència d’un projecte de llei -actualment en tràmit parlamentari- que 
preveu la supressió del Cos Subaltern. Cal recordar que les places vacants del torn de promoció interna 
passen al torn lliure. 
 
La publicació d’aquesta convocatòria s’efectuarà en el termini màxim de tres mesos. 
  
També s’aprova la oferta d’ocupació pública 62 places per al cos de titulació superior, metge/essa 
avaluador/a (amb reserva de 3 places per a persones que tinguin reconeguda la condició legal de 
disminuïdes) i de 13 places per al cos auxiliar tècnic, auxiliars de laboratori. 

 
2. Aprovació de la proposta de temari del cos de titulació superior (subgrup A1) de la 

Generalitat de Catalunya, psicòlegs i del temari específic per a l’escala superior 
d’Administració general del cos superior d’Administració de la Generalitat, opció 
estadística 

 
S’aproven aquests nous enunciats del temes i properament es publicaran al DOGC 

 
3. Informació sobre condicions laborals del personal afectat per la posada en 

funcionament de l’Edifici de l’Administració de la Generalitat a Girona (Santa Caterina) 
 

CCOO agraeix la presència del representant del Deptartament de Vicepresidència (Departament amb 
qui ja ha tractat tots els temes de Sta. Caterina) però lamenta l’absència de la Directora General 
d’Atenció Ciutadana del Departament de la Presidència, responsable del enrenou generat a Girona, 
amb la seva proposta de modificar horaris i condicions de treball del personal de segona línea d’atenció 
ciudatana al nou edifici de Santa Caterina, sense cap negociació sindical i sense que els departaments 
afectats tinguin cap informació o coneixement d’aquesta mesura. 

 
L’Administració es compromet que en la propera reunió de la Mesa Sectorial hi assisteixi la Directora 
General d’Atenció Ciutadana. 
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4. Atribució de funcions pròpies d’inspectors de l’Agència Catalana de Consum a 
empreses externes a la Generalitat 

 
CCOO veu molt greu la línia d’actuació endegada per l’Agència Catalana de Consum d’externalitzar 
-amb empreses privades- funcions pròpies dels inspectors de l’Agència. 
 
Des de CCOO tenim clar que aquestes funcions inspectores únicament les poden desenvolupar 
funcionaris públics i qualsevol externalització en aquesta matèria suposa una il·legalitat, a més suposa 
un malbaratament de diners públics atès que es disposa del recursos humans de la pròpia Agència 
Catalana del Consum per dur a terme aquesta tasca. 
 
CCOO donada la gravetat dels fets, portarà a terme les accions legals oportunes per denunciar aquests 
fets. 

 
5. Repercussió al Departament d’Educació de la Sentència del Tribunal Contenciós 

Administratiu, sobre el gaudiment dels dies d’assumptes personals del personal PAS 
dels centres docents 

 
CCOO presenta a Funció Pública la sentència favorable a les nostres reclamacions de gaudiment dels 
dies d’assumptes personals pel PAS dels centres docents (Sentència que ja varem fer arribar al 
Departament d’Educació) així com diferents cartes adreçades a la Secretaria General del Departament 
d’Educació demanant que és fes una circular que clarifiques a tots els responsables de centres docents 
aquest tema  
 
CCOO també aporta còpia del recurs d’alçada presentat contra els SSTT del Baix Llobregat, per haver 
denegat els assumptes personals i denúncia la impossibilitat als SSTT de Lleida de tramitar la petició 
dels assumptes personals mitjançant EPOCA, obligant al PAS a haver-ho de tramitar mitjançant les 
direccions dels centres docents. 
 
CCOO sol·licita a Funció Pública -atès que el Departament d’Educació no ha donat cap resposta a les 
nostres peticions- que assumeixi la seva responsabilitat, davant la indefensió en la qual es troba el 
col·lectiu PAS i recorda al Departament d’Educació la seva obligació de gestionar TOT el personal del 
Departament del qual és responsable. 
 
Si Funció Pública i el propi Departament d’Educació no donen solucions a la problemàtica del personal 
d’administració i servei, CCOO ens veurem en la obligació de portar a terme una campanya per tal que 
els propis treballadors del PAS presentin els recursos legals adients. 

 
6. Informació de la gestió de la borsa d’interins del personal PAS al Departament 

d’Educació. 
 

El Departament ens recorda que la borsa d’interins és general per a tota la Generalitat de Catalunya i 
que el Departament d’Educació com a tal no gestiona una bossa d’interins.  
 
CCOO denuncia l’existència d’informes negatius dels Directors de centres per negar, a determinades 
persones, nous nomenaments de substitució. La representant del Departament d’Educació nega la 
existència dels esmentats informes malgrat que tots els que hem treballat en un centre docent coneixem 
de la seva existència  

  
La propera reunió de la Mesa Sectorial és el 22 d’abril. 
 
Us seguirem informant. 


