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Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES 

 

Mesa Sectorial de Negociació del personal 
d’administració i tècnic de 27 d’octubre de 2010 

 

 
Resum de la reunió: 
 

 Concursos, ofertes parcials i bases de convocatòries aprovades: 
 

• S’aproven les bases dels concurs general de mèrits i capacitats per la provisió de llocs de 
treball de bomber/a de primera de l’escala tècnica del Cos de Bombers. 

 
• S’aprova la oferta publica parcial i les bases de la convocatòria del procés selectiu de: 

  
- 4 places de cos de titulació superior, geofísica. 
- 7 places del cos de titulació superior; planificació lingüística. 

 
• S’aprova la oferta pública parcial de 20 places de l’escala tècnica tributaria del cos superior 

d’inspecció tècnica tributària. 
 

 Proposta d’ordre d’adaptació del procediment disciplinari sumari als centres educatius. 
 

CCOO va exposar la seva total oposició a la proposta del Departament d’Educació de que 
els directors del centres educatius pugin incoar i resoldre els expedients disciplinaris per faltes 
lleus del personal d’administració i serveis (PAS). 
 
Des de CCOO considerem, que aquesta mesura donarà lloc a més conflictivitat dins els 
centres educatius, i genera més inseguretat jurídica per al personal PAS. 

 
Cal recordar que hi ha més de 3000 centres educatius, amb el corresponent director/a al 
capdavant, i que aquest personal no disposa de la formació tècnica i jurídica, per gestionar la 
complexitat dels procediments sancionadors dels empleats públics. A més això pot generar 
moltes i diverses interpretacions de les normes sancionadores segons el criteri que apliqui 
cada director/a de centre educatiu.  
 
Volem recordar a tots els companys i companyes del PAS que CCOO posa a la seva 
disposició la estructura d’assessorament sindical i gabinet jurídic per la defensa dels seus 
drets.  
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 Informació sobre el Consell Català d’Esports. 
 

El subdirector de Recursos Humans ens informà que properament ens lliurant una proposta 
d’acord de govern de mesures de racionalització per tractar la problemàtica de l’adscripció del 
personal del Consell a la nova Agència Catalana de l’Esport. Aquest acord serà negociat amb 
les organitzacions sindicals en aquesta Mesa. 
 
Des de CCOO valorem positivament el canvi de tarannà del Departament i restarem a 
l’expectativa per tal de defensar els drets dels treballadors i treballadores del Consell Català de 
l’Esport.  

 
 Modificació i adaptació de l’horari i jornada de treball al nou calendari escolar 

 
A proposta de tots els sindicats, Funció Pública ha acceptat l’estudi de la jornada i l’horari del 
personal administratiu i tècnic, per tal d’adaptar-lo al nou calendari escolar que estableix una 
setmana festiva el proper mes de febrer/març del 2011 (setmana blanca). 
 
Des de CCOO estem elaborat una proposta que properament trametrem a la Direcció General 
de la Funció Pública, que signifiqui per una part una reducció de jornada (35 hores setmanals), 
una flexibilitat horària d’entrada i sortida i possibilitat de gaudir de més hores d’assumptes 
personals i vacances.  

 
 Seguiment de l’execució dels fons de tecnificació 

 
Una de les mesures previstes a l’Acord de Govern de 23 de juny és destinar el 40% de l’estalvi 
generat (6.772.757,32 €) a mesures de tecnificació de la plantilla. 
 
A data d’avui únicament s’ha utilitzat el 33,63% d’aquest diners i el rànquing per Departaments 
que pitjor gestió han fet d’aquest diners és el Departament de Cultura que únicament ha 
executat el 7,73 %. 
 
Des de CCOO reiterem la nostra petició de tenir més informació sobre les mesures concretes 
que s’estan portant a terme als departaments amb aquest fons, així com exigir que abans de 
finalitzar l’any s’hagi assolit un 100% d’execució. 

 
 
  
 
 
 

Ordre Departament Execució
1 Cultura 7,73 % 
2 Sanitat 13,37 % 
3 Presidència 18,14 % 
4 Vicepresidència 19,22 % 
5 Interior 22,50 % 
6 Justícia 25,79 % 
7 Economia 32,63 % 
8 Innovació 35,30 % 
9 Ensenyament 38,08 % 

10 Medi ambient 38,72 % 
11 Agricultura 39,67 % 
12 Treball 42,00 % 
13 Benestar 61,70% 
14 PTOP 73,84 % 
15 Governació 95,96% 


