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Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES 

 

Mesa Sectorial de Negociació del personal 
d’administració i tècnic de 3 de juny de 2010 

 

 
Resum dels temes tractats: 
 

 Bases de les convocatòries dels processos selectius per proveir: 
 

− 681 places del cos auxiliar d’administració (subgrup C2).  
− 62 places del cos de titulació superior (subgrup A1), metge/essa avaluador/a. 
− 44 places del cos de titulació superior (subgrup A1), salut pública. 
− 7 places del cos tècnic d’especialistes (subgrup C1), analistes de laboratori. 
− 7 places del cos superior d’administració (subgrup A1), opció estadística. 

 
CCOO considerem que el número de places és insuficient i torna a defensar la integració del 
cos aux. administratiu (cos que desenvolupa finalment les tasques del cos administratiu a un 
preu més econòmic) dins el cos administratiu, cenyint-se a la realitat de l’administració pública 
Europea i recordant-li a l’Administració de la Generalitat que és aquest cos i no el de 
subalterns el que no té cabuda a una administració del segle XXI. 

 
CCOO exposem, el desmesurat valor que s’ha atorgat al certificat ACTIC (certificat que 
s’aconsegueix en una prova de 60’) per sobre de carreres que necessiten entre 3 i 5 anys) i 
denunciem que aquest tipus de valoració només pot aconseguir la devaluació del personal que 
ha de mantenir uns serveis públics de qualitat. 

 
L’Administració, un cop escoltades les nostres peticions, ens informa que aquestes bases es 
faran efectives a partir del proper 9 de juny. 

 
 Informació sobre la situació de l’àmbit funcional estadístic i dels subgrups C1 i C2. 

 
CCOO seguim esperant que la Mesa Sectorial abordi el tema dels àmbits funcionals. Ho hem 
reclamat “en general” i sobre algun àmbit concret, i no hi ha manera. L’Administració ens 
informa que passat l’estiu és publicarà la refosa en un text únic de tots els àmbits funcionals 
aprovats pèl Govern. 

 
CCOO reiterem la nostra negativa a acceptar el decret d’àmbits funcionals (que vam recórrer) 
per la creença ferma del detriment de drets de mobilitat per al gruix dels treballadors/es de la 
Generalitat, i reclamem (i ja van...) que, més enllà del que Funció Pública anomena “tràmit 
sindical”, és faci una NEGOCIACIÓ real i efectiva de les condicions de treball afectades. 
Mantenim el recordatori que tot el que afecta a les condicions de treball cal negociar-ho. 
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 Informació sobre el projecte de Decret d’organització territorial de la Inspecció de 
Treball de Catalunya. 

 
L’Administració ens presenta el projecte de Decret basat en la mateixa organització territorial 
que fins ara existia (provincial) però deixant oberta la porta a un desenvolupament diferenciat 
(vegueries). També ens manifesten la seva intenció de donar un impuls tant a la Inspecció de 
Treball com als Centres de Seguretat i Salut Laboral. També informa de l’interès especial de 
desenvolupar la RLLT abans de l’estiu donant-nos la possibilitat de manifestar la nostra opinió 
abans de la seva aprovació definitiva. 

 
CCOO remarquem la necessària implicació i valoració de tothom per aconseguir uns bons 
nivells d’eficàcia i d’eficiència del servei públic, i proposem que es deixi d’utilitzar el terme 
“personal de suport” per el més adequat “personal administratiu i de serveis”. 

 
 

 Informació sobre el nombre d’unitats i de quins departaments seran traslladades a les 
noves instal·lacions de la Secretaria de Telecomunicacions, a l’Hospitalet de Llobregat. 

 
− Direcció General de Societat de la Informació. 
− Direcció General d’Infraestructures. 
− Centre de Telecomunicacions. 
− CESCA: Centre de Supercomputació de Catalunya. 
− FOBSIC: Fundació Observatori per a la Societat d’Informació de Catalunya. 

 
 

 Torn obert de paraules: 
 

L’Administració ens respon a la petició de CCOO sobre el nombre de subalterns/es en 
excedència per una comissió de serveis en un altre cos. Recordem que el nefast projecte de 
Llei de Mesures que el Govern pretén aprovar i CCOO modificar o que es retiri, deixaria sense 
lloc per a reingressar a aquestes persones. La xifra no és gens menyspreable: 981 
companys/es en aquesta situació. 

 
 

Us seguirem informant. 


