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Mesa Sectorial de Negociació del personal 
d’administració i tècnic del 28 de setembre de 2011 

 
 
1. Noves retallades en el sector de personal d’administració i tècnic pel proper any 2012 
 

La Directora General de Funció Pública ens “informa” que estan treballant en noves retallades per al personal 
d’administració i tècnic pel proper any 2012, que s’inclouran en el projecte de pressupostos del proper any i 
que encara no pot concretar quines mesures seran, atès que encara no hi ha cap decisió presa. 
 
Des de CCOO li reiterem la necessitat de negociar qualsevol tipus de mesura i que no volem assabentar-nos 
de les retallades pels mitjans de comunicació i li recordem les propostes que hem fet tots els sindicats de 
reducció d’hores extres, gratificacions extraordinàries, personal eventual, alts càrrecs, etc. 
 

2. Compensació dels dies 24 i 31 de desembre 
 

CCOO exposa, que atès que aquest any els dies 24 i 31 de desembre cauen en dissabte, i tal com estableix 
el III Acord sobre condicions de treball i el Decret 295/2006, cal negociar en la Mesa Sectorial una 
compensació horària. 
 
CCOO i la resta de sindicats proposem que aquestes 14 hores siguin de lliure disposició per part dels 
empleats públic. 

 
L’Administració accepta la nostra proposta i s’acorda que el personal de l’àmbit d’aplicació del Decret 
295/2006 de jornada i horaris pugui gaudir de 14 hores de lliure disposició, amb el mateix criteri que es 
gaudeixen les hores d’assumptes personals, en el període del 15 de desembre de 2011 al 15 de gener de 
2012 i excepcionalment fins el 31 de gener de 2012. 
 

3. Oposicions del cos auxiliar administratiu (Convocatòria 192) 
 

La Directora General de la Funció Pública, ens confirma que la relació de places a triar sortirà a mitjans 
d’octubre. A finals d’octubre tindrà lloc l’acte d’adjudicació de places i els nomenaments al DOGC es 
publicaran a principis de novembre. També ens confirma que hi haurà més places a triar que opositors 
aprovats. 
 
La Directora ens informa que el motiu del darrer retard, va ser que una opositora no va presentar la 
documentació i va ser necessari cridar al següent de la llista i obrir un nou període de presentació de 
documentació. 
 
També ens informa que hi ha 327 persones aprovades que no presten serveis a l’Administració de la 
Generalitat i que NO hi ha previst cap reubicació del personal interí cessat.  
 
Així mateix ens informen que està previst que surtin places a Santa Caterina de Girona, del 10% addicional i 
per tant com adscripció provisional. 
 
CCOO sol·licita que hi hagi agilitzat i transparència en el procés de determinació de la plaça i que el lloc de 
treball de l’interí cessat sigui el mateix que la plaça triada per l’opositor.     .../... 
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4. Ofertes públiques 2012 
 

La Directora General ens informa que tot i que encara no hi ha l’acord pres, la situació actual fa preveure que 
no hi haurà ofertes públiques de personal d’administració i tècnic per l’any 2012. 
 
CCOO reiterem a la Directora General la necessitat de reduir l’alt índex de personal interí que hi ha en l’àmbit 
del personal administratiu i tècnic mitjançant la convocatòria regular de processos selectius, que alhora també 
permeti la promoció interna dels empleats públics i que aquesta mesura no suposa cap augment de la 
despesa pública. 

 
5. Concursos de trasllats 
 

Des de CCOO reclamem un cop més la necessitat de convocar concursos de trasllats, i que existeix un dret a 
la mobilitat dels empleats públics, que es vulnera amb aquesta congelació de concursos de trasllats que 
actualment s’està produint. 
 
La Directora General ens informa que estan treballant en un calendari de concursos de trasllats i que en la 
propera reunió de la Mesa Sectorial ens informaran del calendari previst. 

 
6. Fons de tecnificació 
 

Com a conseqüència de l’acord de Govern de 23.06.2009, es va produir una reducció de llocs de treball 
vacants pressupostats i es va generar un estalvi en el pressupost de personal. Aquest acord determinava que 
el 40% d’aquest recursos generats fossin destinats a polítiques de tecnificació de les plantilles. Cal recordar 
que aquest acord de Govern es va aprovar amb l’oposició de tots els sindicats presents en la mesa sectorial, 
atesa la poca transparència en la seva aplicació. 

 
A data 31.12.2010, el grau d’execució d’aquest fons ha estat del 48,98% i resta pendent d’executar la 
quantitat de 3.455.460 €. 

 
Des de CCOO hem proposat tres veritables polítiques de tecnificació de personal a les quals es pot destinar 
aquest fons:  
a) Realització de processos selectius de promoció interna especial en el mateix lloc de treball per a cossos 

generals (per exemple del C1 al A2) o de cossos especials (per exemple d’enginyers tècnics agrícoles a 
enginyers superiors). 

b) La reclassificació dels nivells mínims de determinats cossos i escales.  
c) Reclassificació de determinats llocs del personal d’administració i tècnic. 

 
La Directora General accepta obrir un grup de treball per determinar quins col·lectius i quines polítiques es 
poden fer per utilitzar aquest romanent del fons de tecnificació. 
 
Des de CCOO volem fer una petició als treballadors i treballadores per tal que ens feu arribar al nostre correu 
electrònic gene@ccoo.cat, propostes raonades sobre col·lectius o polítiques que es poden proposar a Funció 
Pública. 
 

7. Règim d’incompatibilitat dels lletrats del Gabinet Jurídic Central. 
 

L’Administració ens informa que per donar compliment a varies sentències ha procedit a reclassificar els llocs 
de treball de lletrats dels nivell 24.4 al 27.1, per tal d’igualar les condicions retributives amb les del Cos 
d’Advocats de la Generalitat, atès que realitzen les mateixes funcions i les sentències han establert que a 
“igualtat de funcions realitzades ha d’haver igualtat retributiva”.“  

 
També ens comunica que, properament el Govern acordarà establir el mateix grau d’incompatibilitat 
d’aquests lletrats, al que tenen per llei el Cos d’Advocats de la Generalitat de Catalunya. 


